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Cu ocazia comemorării celor cinci ani de la atacurile 
teroriste din 11 septembrie 2001, Ambasada SUA la 
Chișinău a difuzat, vineri, o declaraţie:

Acum cinci ani, nouăsprezece teroriști au omorât 
peste trei mii de oameni inocenţi. Nouăsprezece oameni 
conduși de ură au prăbușit avioane peste clădirile World 
Trade Center și Pentagon. Al patrulea avion, îndreptat spre 
Washington DC, n-a ajuns la ţintă datorită eforturilor eroice 
ale pasagerilor.

Victimele atacului din 11 septembrie au fost cetăţeni 
din mai mult de 90 de ţări, împărtășind confesiuni diferite, 
inclusiv creștinismul, iudaismul și islamul. Teroriștii ne-au 
afectat pe toţi, aducând distrugere, moarte și nenorocire de 
la Indonezia până la Maroc, din Spania până în Iordania, din 
Marea Britanie până în India și Egipt. Pentru o generaţie 
întreagă de americani, imaginile turnurilor World Trade 
Center în fl ăcări au avut același impact ca și atacul de la 
Pearl Harbor asupra părinţilor și bunicilor lor. A fost șocant 
și nu va fi  uitat niciodată.

Cea de-a cincia aniversare a tragicului atac terorist din 
11 septembrie ne face să nu uităm de cruzimea omorurilor 
teroriste în masă, cu care se confruntă omenirea, dar și 
de necesitatea întregii comunităţi internaţionale de a 
înfrunta o ideologie care promovează ura, distrugerea și 
moartea. Această aniversare este o ocazie potrivită pentru 
condamnarea univocă a tuturor actelor teroriste: nici o 
credinţă nu permite omorul oamenilor civili inocenţi și 
nici o cauză - oricât de legitimă ar fi  - nu poate să justifi ce 
asemenea crime.

Terorismul este o năpastă internaţională și rezistenţa 
efectivă contra lui trebuie să fi e multilaterală. Terorismul 
este alimentat de lipsa de libertate și de speranţă. Este 
generat în acele societăţi care nu pot proteja, alimenta sau 
educa poporul său. El apare în bărbaţii care se confruntă 
cu trecutul și le este frică de viitor, de drepturi egale cu 
femeile, de supremaţia legii, de oricine ar pune la îndoială 
tirania în numele islamului. Tocmai de aceea, ei nu 
înţeleg că terorismul este o năpastă și pentru majoritatea 
musulmanilor…

Atâta timp cât naţiunile democratice se unesc pentru a 
susţine libertatea în Irak, dar și în oricare altă parte unde 
aceasta nu există, terorismul va decădea. R. Moldova, 
alături de multe alte naţiuni, este un partener valoros al 
SUA în acest efort și noi apreciem contribuţia R. Moldova 
la eforturile umanitare din Irak.

Privind în urmă, la 11 septembrie 2001, noi, totodată, 
privim înainte. Dorim să lucrăm în spirit de parteneriat 
cu popoarele și naţiunile lumii pentru a înfrunta această 
ideologie a urii și a promova un mediu al speranţei și al 
șansei. Suntem departe de a fi  perfecţi, dar totuși credem 
că idealurile libertăţii și justiţiei, care ne ghidează, sunt 
adevăruri pentru toţi oamenii. Dorim să lucrăm în parteneriat 
cu naţiunile din lumea întreagă, astfel încât să rezulte o 
lume mai pașnică și mai prosperă, iar oamenii să aibă o 
viaţă mai bună. Tocmai de aceea, ne reînnoim angajamentul 
faţă de convingerea noastră de bază: toţi oamenii sunt egali 
și merită în egală măsură justiţie, respect, oportunitate și 
demnitate.

8/21 septembrie
Această sărbătoare este una din cele 12 sărbători 

mari împărătești de peste an, care ne dă prilej de laude 
și cinstire a Prea Sfi ntei Născătoare de Dumnezeu.

Nașterea Maicii Domnului este rodul rugăciunii 
evlavioșilor săi părinţi, neavând copii, ajunși la 
vârstă înaintată au primit răspuns la rugăciunile lor 
prin venirea pe lume a Mariei, Maica Domnului 
nostru Iisus Hristos. Acest eveniment a fost profeţit 
cu mult înainte de către patriarhii și proorocii lui 
Dumnezeu.

Potrivit tradiţiei, părinţii Sfi ntei Fecioare, 
Ioachim și Ana, deși erau drepţi și evlavioși nu 
se învredniciseră de nașterea de prunci, motiv de 
amărăciune pentru ei. Sufereau îndoit că pe lângă 
lipsa unei mângâieri la bătrâneţe erau și dispreţuiţi 
de semenii lor. După tradiţia și obiceiurile iudeilor 
orice familie care nu avea copii era socotită ca 
blestemată de Dumnezeu așa încât nici darurile lor 
nu erau primite la templu. Însă cei doi soţi nu încetau 
să se roage lui Dumnezeu. Cu lacrimi fi erbinţi și cu 
multă stăruinţă se rugau în fi ecare zi.  

Ioachim a mers în pustie și s-a rugat vreme de 
40 de zile, așa făcând și Ana „cu frângerea inimii” 
în locuinţa lor.  Au dat și un jurământ că vor aduce 
copilul care se va naște jertfă ca să slujească lui 
Dumnezeu. Rugăciunea le-a fost ascultată și au 
fost vestiţi prin înger de nașterea Fecioarei Maria. 
După nouă luni de la această veste, casa lui Ioachim 
și a Anei a fost binecuvântată cu nașterea fetiţei 
făgăduită de înger. Mult s-au bucurat ei de acest dar 
de la Dumnezeu. Iar când prunca Maria a împlinit 
vârsta de trei ani, conform făgăduinţei părinţilor 

săi, a fost adusă la templu, fi ind închinată  spre a 
sluji lui Dumnezeu. Iar după doisprezece ani de la 
intrarea ei în templu a fost logodită cu un bărbat 
drept și evlavios, cu numele Iosif. Atunci a primit 
de la îngerul Gavriil vestea că „a afl at har de la 
Dumnezeu”, fi ind aleasă să Îl aducă pe lume pe cel 

de o fi inţă cu Tatăl (Luca 1, 26-27).
Dacă prin Eva, prima femeie a neamului omenesc 

a intrat păcatul în lume, prin Sfânta Fecioară Maria a 
venit în lume mântuirea de acest păcat.

Sf. Biserică o cinstește pe Născătoarea de 
Dumnezeu mai  mult decât toţi Sfi nţii și îngerii. 
Această cinstire este cu totul deosebită, fi indcă ea 
nu este numai bine plăcută lui Dumnezeu, asemenea 
celorlalţi sfi nţi, ci din ea s-a întrupat Dumnezeu 
– Omul. Ea, fi ind o făptură dintre noi oamenii a 
ajuns la culmea îndumnezeirii, născându-L pe Iisus 
Hristos, Dumnezeul nostru.

Despre preacinstirea Maicii lui Dumnezeu și 
chemarea ei în rugăciuni ca să mijlocească către Cel 
născut trupește din ea. Ne mărturisesc mulţi părinţi 
ai Bisericii. Pretutindeni unde sunt creștini se prea 
mărește prea curat numele său și o roagă pentru 
apărarea înaintea lui Dumnezeu, pentru iertarea 
păcatelor și ajutor în necazuri.

Vieţile Sfi nţilor bine plăcuţi lui Dumnezeu 
trebuie să ne fi e modele vii de credinţă și desăvârșire. 
Așa cum Sfi nţii și Dumnezeieștii Părinţi Ioachim și 
Ana nu și-au pierdut nădejdea că Dumnezeu le va 
asculta rugăciunea și va fi  împlinită cererea lor, tot 
așa și noi, sporind în credinţă și fapte bune, avându-i 
ca mijlocitori în rugăciune pe toţi sfi nţii bineplăcuţi 
lui Dumnezeu, dar și acea mijlocire înaltă pe care o 
are Maica lui Dumnezeu înaintea Fiului Său, vom 
avea cele trebuincioase pentru noi, atât în viaţa 
aceasta cât și în acea de veci. Amin.  

Prot. Ioan Lisnic,
Parohul bisericii „Sf. Nicolae”

com. Putinești, Florești

NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

11 SEPTEMBRIE 2001: O ZI DE TRISTEŢE CARE 
SĂ NE UNEASCĂ PENTRU SPERANŢĂ...
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22 august
ÎPS Vladimir 

a participat la 
c o m e m o r a r e a 
eroilor la Com -
plexul Memorial 
„Șerpeni”.

În cadrul 
m a n i f e s t ă r i i 
ÎPS Vladimir 
a ofi ciat slujba 
p a r a s t a s u l u i 
pentru cei care 
au decedat la datorie, precum și un Te-
Deum de sănătate și mulţumire pentru cei 
prezenţi.

Alături de ierarh a participat și un 
sobor de preoţi din protopopiatul Anenii 
Noi.

23 august
Mitropolitul Vladimir a liturghisit 

la biserica „Acoperământul Maicii 
Domnului” din or. Briceni. Alături de 
Înalt Prea Sfi nţia Sa la serviciul divin 
au participat PS Dorimedont, Episcop de 

Edineţ și Briceni, precum și un sobor de 
preoţi.

Slujba a fost consacrată jubileului de 
50 ani de viaţă a prot. Vasile Sărăcuţă, 
parohul bisericii sus-numite, care 
concomitent îndeplinește și funcţia de 
protopop de Briceni.

În a doua jumatate a zilei Mitropolitul 
Vladimir s-a deplasat la sediul Eparhiei 
de Edineţ și Briceni în or. Edinet, 
familiarizându-se cu viaţa episcopiei.

24 august
ÎPS Vladimir a participat la 

manifestările consacrate celei de-a 62-a 
aniversări din ziua eliberării Moldovei 
de ocupanţii fasciști în cel de-al doilea 
război mondial.

Mitingul de comemorare a avut loc 
la Complexul Memorial “Eternitate” din 
capitală. Totodată a avut loc și ceremonia 
de inaugurare a Complexului după 
lucrările de renovare. Înalt Prea Sfi nţia 
Sa, alături de înaltele ofi cialităţi, a depus 
fl ori la mormintele ostașilor căzuţi întru 
apărarea patriei.

25 august
În dimineaţa zilei IPS Vladimir a 

ofi ciat slujba Acatistului Acoperământul 
Maicii Domnului la Catedrala 
Mitropolitană „Nașterea Domnului” din 
Chișinău.

În aceeași zi au fost primiţi în 
audienţă: 

Arhim. Ieronim (Palii), stareţul 
mănăstirii „Acoperământul Maicii 
Domnului” (Cosăuţi);

PS Anatolie, Episcop de Cahul și 
Comrat; 

Prot. Petru Cuzminâh, secretarul 
Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari;

Prot. Emanuil Brihunet, șeful 
Departamentului Mitropolitan Con-
strucţii, Restaurări și Picturi.

27 august
Serbarea celei de-a 15-a aniversari din 

ziua proclamării independenţei Republicii 
Moldova a demarat cu slujba Te-Deum-
ului la Catedrala Mitropolitană.

Conform binecuvântării Mi-
tropolitului Vladimir în toate bisericile 
din republică la ora opt s-au bătut 
clopotele în cinstea serbării și s-au înălţat 
rugăciuni.

A urmat depunerea de fl ori la 
monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel 
Mare. Apoi ÎPS Vladimir a ofi ciat Sfânta 

Liturghie la Catedrala Mitropolitană. 
28 august

De sărbătoarea Adormirea Maicii 
Domnului ÎPS Vladimir a liturghisit în 
parohia din s. Donici, r. Orhei. Către 
hramul localităţii s-au fi nisat lucrările de 
renovare ale sfântului locaș. 

Slujba a început cu sfi nţirea bisericii, 
a urmat înmânarea decoraţiilor pentru 
mai mulţi slujitori din raionul Orhei.

După Sfânta Liturghie a fost ofi ciat 
un Te-Deum de mulţumire.

Pe parcursul unei săptămâni ÎPS 
Vladimir, Întâistătătorul Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, a participat la o 
serie de manifestări și întruniri în Italia. 
Ierarhul a vizitat mai multe comunităţi 
ortodoxe, inclusiv acelea în care slujesc 
compatrioţii noștri.

Cea mai semnifi cativă a fost 
participarea la conferinţa știinţifi că cu 
tematica: “Pentru o lume pașnică: religiile 
și culturile în dialog”, care s-a desfășurat 
în or. Asissi și a fost organizată de către 
comunitatea Saint Egidio.

Înalt Prea Sfi nţia Sa Vladimir a 
ţinut un raport despre virtutea dragostei, 
abordând o serie de probleme morale și 
doctrinare ortodoxe în context european 
la etapa actuală.

Mitropolia.md

AGENDA DE LUCRU A ÎPS VLADIMIR, 
MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI ÎNTREGII 

MOLDOVE

SFINŢIRE DE TROIŢĂ LA CIMITIRUL 
OSTAȘILOR ROMÂNI DIN ORHEI 

Pe 31 august a.c., a avut loc sfi nţireaa unei troiţe instalate în satul Nicolaieuca, Orhei, mai precis 
la cimitirul ostașilor români căzuţi în luptele din 13-14 iulie 1941, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, informează Romanian Global News. Această troiţă a fost confecţionată din lemn de către 
un călugăr de la Mănăstirea Putna, și se preconizează ca în primăvara viitoare, de Ziua Eroilor, 
acest cimitir militar să fi e inaugurat, până atunci urmând să fi e instalate Cruci cu inscripţia „Erou 
necunoscut”  și să fi e construită o clopotniţă. 

La 27 august Moldova a sărbătorit 15 ani de 
independenţă

În aceasta zi, cu 15 ani în urmă, parlamentul 
ţării a adoptat Declaraţia privind independenţa. 

În cadrul programului de manifestaţii, la 
Chișinău a avut loc un Te-Deum ofi ciat de ÎPS 
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldovei, 
Vladimir și un sobor de preoţi de la Catedrala 
Mitropolitană din capitală, pentru pomenirea 
celor căzuţi pentru independenţa și integritatea 
teritorială a Republicii Moldova. 

Au fost depuse fl ori la monumentul lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt. La ceremonie au participat 
președintele Vladimir Voronin, președintele 
Parlamentului Marian Lupu, premierul Vasile 
Tarlev, membrii cabinetului de miniștri și 
deputaţii Parlamentului, reprezentanţii misiunilor 
diplomatice acreditate la Chișinău. 

În cadrul manifestaţiilor, la complexul 
memorial „Eternitate” la Chișinău a fost 
inaugurată, după reconstrucţie, strada Pantelimon 
Halippa și trei morminte militare, au fost depuse 
fl ori la monumentul eroilor-eliberatori, eroilor 
căzuţi pentru independenţa și integritatea 
Moldovei. În aceeași zi, la Chișinău s-au 
desfășurat: un program muzical, cu participarea 

fanfarei republicane, expoziţia meșterilor 
populari, spectacolul „Curcubeul planetei” cu 
participarea colectivelor etnofolclorice, concertul 
interpreţilor moderni „Generaţia mea”. 

Manifestaţiile de sărbătoare s-au încheiat la 
Chișinău cu focuri de artifi cii și cu un program 
distractiv cu participarea formaţiei „Zdob și 
Zdub”. 

Către Ziua Independenţei Moldovei Banca 
Naţională a emis o monedă comemorativă, iar 
întreprinderea „Poșta Moldovei”, - un timbru 
special. 

Un grup de circa 40 de deputaţi din primul 
Parlament democratic al Republicii Moldova, care 
au votat Declaraţia de independenţă, au sărbătorit 
separat de conducerea Republicii Moldova cea 
de-a 15-ea aniversare a independenţei. 

După cum relatează agenţia INFOTAG, 
în dimineaţa zilei de duminică ei au mers la 
monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și 
Sfânt din centrul capitalei, unde au depus fl ori 
mai înainte ca același lucru să-l facă președintele 
Vladimir Voronin. 

Într-un interviu acordat reporterului 
INFOTAG, deputatul din primul Parlament, 
liderul Partidului Popular Republican, Nicolae 
Andronic, a spus că astfel deputaţii din primul 
Parlament au decis să-și exprime dezacordul 
faţă de “profanarea de către actuala conducere a 
republicii a sărbătorii independenţei”. 

El a menţionat că în prezent independenţa este 
sărbătorită de “acei care la început nu credeau în 
ea, o considerau o rușine și luptau împotriva 
statalităţii Republicii Moldova”. 

Liderul PPR consideră că acum sărbătoarea 
independenţei a devenit “o sărbătoare a birocraţiei 
comuniste, care a profanat idealurile celor ce 
au votat independenţa Republicii Moldova în 
1991”. 

De menţionat că nici unul din liderii de 
opoziţie, cu excepţia președintelui Partidului 
Democrat din Moldova Dumitru Diacov, nu l-a 
însoţit pe Vladimir Voronin la depunerea de fl ori. 

În  scuarul Catedralei „Nașterea 
Domnului” din Chișinău va fi  
construit ansamblul arhitectural 
„Cele zece porunci ale lui 
Dumnezeu”. Poruncile Domnului 
vor fi  cioplite în piatră naturală și 
vor fi  scrise în limbile etniilor care 
locuiesc în R. Moldova, precum și 
în engleză, franceză, italiană (în 
total 15 limbi). Piatra de temelie 
va fi  inaugurată la 14 octombrie, 
de Ziua orașului.

Locul exact al ansamblului 
arhitectural va fi  stabilit de 
comitetul obștesc municipal 
„Armonia spirituală”, din care 
fac parte mai multe personalităţi 
din R. Moldova. În curând, 
urmează să aibă loc un concurs 
internaţional pentru elaborarea 
compoziţiei sculpturale, la care 
vor putea participa doritori din 
întreaga lume. Evenimentul va 
fi  organizat de primăria mun. 
Chișinău, Mișcarea populară 
„Armonia spirituală” și Fundaţia 
„Treiunial”. Deja au fost anunţate 
trei premii care îi așteaptă pe 
învingători: pentru locul I se vor 
oferi 40 mii de lei; locul II - 30 
mii de lei și locul III - 25 mii de 
lei. Boris Ciobanu, președintele 
Mișcării populare „Armonia 

spirituală” și al Fundaţiei 
„Treiunial”, ne-a spus că banii 
pentru organizarea concursului 
vor fi  adunaţi în cadrul unui 
telemaraton.

Acţiunea este susţinută de 
Mitropolia Basarabiei, Mitropolia 
Moldovei, Episcopia romano-
catolică de la Chișinău și alte 
confesiuni din R. Moldova. 
Astfel, organizatorii speră să 
încheie un pact de pace între 
religii și să facă din R. Moldova 
o atracţie turistică. Potrivit lui 
Boris Ciobanu, la inaugurarea 
monumentului, care ar putea 
avea loc peste un an, la Chișinău 
vor fi  invitaţi toţi liderii spirituali 
ai lumii, inclusiv Papa de la 
Roma. „Ne propunem să creăm 
la Chișinău un Centru spiritual al 
lumii”, a adăugat el.

Până atunci, organizatorii 
vor distribui în republică mii de 
postere și calendare cu poruncile 
Domnului, vor instala în toate 
localităţile boxe pentru donaţii. 
Aceste acţiuni fac parte din 
proiectul „Pace ţie, Moldovă 
- Pace ţie, planetă” și, în opinia 
experţilor, ar putea costa câteva 
milioane de dolari. 

Natalia Hadârcă 

Pe data de 28 august în cadrul Liturghiei  săvârșite la catedrala 
„Nașterea Domnului” din Chișinău diaconul Vitalie Catană a fost 
hirotonit preot pe seama parohiei Visoca, r. Soroca, iar Maxim 
Remeșevschi în treapta de diacon pe seama parohiei Vasiliuţi, r. 
Râșcani.

23 august
Prot. Vasile Sărăcuţă, parohul 

bisericii „Acoperământul Maicii 
Domnului” din or. Briceni, în 
semn de recunoștinţă pentru 
munca depusa spre binele 
Bisericii, și cu ocazia împlinirii 
a 50 de ani de la naștere a fost 
decorat cu ordinul “Cuv. Paisie 
Velicikovski”, gr. II.

25 august
Dl Ghenadie Onceanu, 

consilierul prim-ministrului RM, 
în preajma sărbătorii consacrate 
independenţei republicii a fost 
distins cu medalia „Sf. Ștefan cel 
Mare” în semn de recunoștinţă 
pentru colaborarea fructuoasă 
între Mitropolia Moldovei și 
Guvern.

REPUBLICA MOLDOVA LA 15 ANI DE LA 
OBŢINEREA INDEPENDENŢEI DE STAT

ANSAMBLUL ARHITECTURAL 
„CELE ZECE PORUNCI ALE LUI 

DUMNEZEU”

HIROTONII

DECORAŢII
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E la modă printre intelectualii 

noștri a spune: “Toate religiile 
sunt bune… Toate sunt versanţi ai 
aceluiași munte, cărări ce ne duc 
în vârf; căi ce au aceeași fi nalitate”. 
Orientalii au și o pildă pe care o 
repetă mulţi dintre creștinii noștri 
care susţin acest punct de vedere. 
Se spune că niște orbi au pipăit 
odată un elefant și fi ecare a descris 
întregul după porţiunea pipăită 
(fi ldeșii ca două oase mari, trompa 
ca un tub, urechile ca niște evantaie, 

picioarele ca niște coloane, părţile 
laterale ca un zid care respiră, 
coada ca o frânghie); nici unul nu 
a minţit, fi ecare din ei l-a descris 
corect, dar nu complet. Elefantul 
era exact cum fusese descris, dar și 
ceva mai mult. Așa și marii înţelepţi 
care au cugetat la Dumnezeu au 
descris ceea ce au descoperit ei că 
este Dumnezeu. Concluzia pildei: 
toate religiile sunt adevărate, toate 
descriu, mai mult sau mai puţin
complet, pe Dumnezeu… 

Dacă nu ești de partea acestui 
punct de vedere, riști să fi i foarte 
repede catalogat drept extremist, 
fundamentalist sau chiar limitat, 
încuiat. Unii intelectuali, după ce 
l-au citit pe Mircea Eliade, gândesc 
că ortodocșii practicanţi n-au habar 
de mituri, imagini și simboluri… 
Ei și-ar dori să spună tuturor celor 
bisericoși că există mituri universale 
valabile, bunăoară mitul jertfei; sau 
că despre potop se vorbește în mai 
multe culturi ale lumii. 

Spre exemplu, creștinismul 
vorbește de ridicarea la Cer a 
Mântuitorului în ziua Cincizecimii. 
Însă, povestiri despre dispariţii 
misterioase, neobișnuite ale unor 
eroi din mijlocul poporului se
găsesc în multe culturi. În 
mitologia aztecă (plecarea lui 
Quetzalcoatl în chip de fl acără), 
în cea chineză (zborul împăratului 
Galben pe spinarea unui dragon 
de aur), în cea iudaică (ridicarea la
cer a profetului Ilie într-un car de 
foc), în cea islamică (urcarea la cer 
a profetului Mahomed pe spatele 
animalului fabulos Burak)… 

Ortodoxia recunoaște existenţa 
unor reminiscenţe din revelaţia 
primordială făcută de Dumnezeu lui 
Adam și transmisă oral din generaţie 
în generaţie… Omenirea întreagă 
a suferit după cădere de o așa 
numită “nostalgie a paradisului” și a 
nădăjduit în venirea unui Mântuitor 
sau Răscumpărător. Dar, de aici până 
la a afi rma că toate religiile sunt 
modalităţi diferite de a ajunge la 
același “obiectiv” - Dumnezeu - este 
un drum lung. Oare nu e lămuritor 
Cuvântul Scripturii care zice că toţi 
dumnezeii neamurilor sunt idoli [1] 
(Psalmi 95, 5)?  

Alţi intelectuali spun că toate 
religiile te învaţă să faci binele 
și asta-i cel mai important. Se 
accentuează deseori aspectul 
moral al religiilor. Dar, evidenţiind 
doar morala, se neglijează astfel
celelalte aspecte ce defi nesc 
religia: doctrina și cultul. 
Morala, practica virtuţilor, nu are 
valoare în sine, ci doar dacă este 
fundamentată doctrinar în adevăr. 
Am observat că din ce în ce mai
mulţi intelectuali mărturisesc că o 
morală în sine, autonomă, ce nu se 
sprijină pe un sistem religios, e fără 
sens. Lucru îmbucurător. E un pas 
înainte. “Sincretismul religios este 
concepţia potrivit căreia toate religiile 
posedă același adevăr în străfundul 
lor ezoteric și sunt în mod egal

valide ca mijloc de mântuire. 
Această idee e deosebit de atractivă 
pentru inteligenţele deosebite, 
căci prin aceasta omul poate avea 
impresia că reconciliază adevărurile 
tuturor religiilor și, în același timp, 
se situează puţin deasupra tuturor 
tradiţiilor” [2]. Se vorbește foarte des 
astăzi despre “diversitatea ce trebuie 
văzută în unitate”, despre “unitatea 
transcendentală a religiilor” 
etc. Cu sincretismul religios 
Ortodoxia nu poate fi  niciodată 

de acord. Mai multe adevăruri
înseamnă nici un adevăr. 
Creștinismul nu e una dintre 
multele religii, nu e una dintre căi 
- ea este “Calea”. Când consideri 
că e același lucru, spre exemplu, a 
crede în Învierea Domnului sau în 
reîncarnare, atunci Jertfa lui Hristos 
nu mai are nici o valoare, devine 
nesemnifi cativă.

Scrierile de istoria și 
fenomenologia religiilor promovează 
intens sincretismul și lipsa de 
discernământ printre creștini. Aceste 
lucrări, grandioase de cele mai 
multe ori, “păcătuiesc” prin faptul 
că, deși se arată a fi  obiective, ele 
nu lămuresc clar aspecte legate de 
Revelaţia dumnezeiască (“pentru a 
nu fi  subiective, părtinitoare”). 

Spunea publicistul Dan Ciachir 
într-un interviu: “Iertaţi-mă, dar 
eu nu pot să folosesc acea Istorie a 
religiilor scrisă de Mircea Eliade, 
în care creștinismul devine un fel 
de partid într-un parlament în care 
deţine câteva procente. În acest 
cadru el nu mai reprezintă revelaţia 
pe care noi ne-o asumăm” [3]. 
De aceea, am spus-o deseori, pe 
Eliade n-aș îndrăzni să-l numesc 
prieten al teologilor ortodocși. 
Despre tragedia unei astfel de 
abordări strict obiective a religiilor
vorbește și Emil Cioran: “De 
vreme ce refuzi să le ierarhizezi, 
pe care s-o preferi, pentru care 
să te pronunţi și ce divinitate 
să invoci? Cum să-ţi imaginezi 
un specialist în istoria religiilor
rugându-se? Sau, dacă se roagă cu 
adevărat, atunci își neagă învăţătura, 
se contrazice, își ruinează Tratatele, 
în care nu fi gurează nici un zeu 
adevărat, în care nici un zeu nu-
i mai presus de altul… Suntem 
toţi, în frunte cu Eliade, niște foști 
credincioși, suntem toţi niște spirite 
religioase fără religie” [4].  

Chiar și la examenul-grila de 
titularizare la Religie din vara lui 
2003, teologii noștri au fost puși 
în situaţia de a numi una dintre 
următoarele religii: sintoism, 
budism, islamism și hinduism, ca 
fi ind religie revelată. Deși era clar 
pentru toţi ca iudaismul Vechiului 
Testament (ca pedagog spre Hristos 
- Galateni 3, 24) și creștinismul sunt 
singurele religii revelate, acestea nu 
se regăseau în enumerare.

Unii dintre concurenţi și-au 
amintit de programa de Istoria 
religiilor și au bifat cu neliniște 
islamismul ca religie revelată, 

căci unii istorici numesc generic 
“religie a Cărţii” și “religie 
revelată” și islamismul (alături 
de iudaism și creștinism). Și când 
ne gândim că mahomedanismul 
este vinovat de plăsmuiri, de 
“completări” și deformări ale 
revelaţiei, de relativizare a Jertfei 
lui Hristos prin aprecierea că 
sunt prooroci mai mari ca Fiul lui 
Dumnezeu, înţelegem că, dacă el
nu-i de la Dumnezeu, nu poate fi  
decât de la diavol. Pe cine încurcă 

lămurit închinarea în duh și-n adevăr 
(Ioan 4, 24) dacă nu pe tatăl minciunii 
(Ioan 8, 44) - diavolul? De altfel, un 
sfânt, Maxim Grecul, a “îndrăznit” 
a-l numi urât pe întemeietorul 
islamului[...] Câtă intoleranţă! 
ar spune unii intelectuali. E oare 
preferabilă toleranţa zilelor noastre 
când lumea a început să accepte 
ca fi rești mai toate lucrurile care la 
început au scandalizat-o? Când vom 
spune întunericului lumină, când 
se va perverti de tot simţul moral 
al creștinului tolerant, ne vom mai 
aminti de martirii creștini, vom mai 
înţelege ceva din jertfa lor? 

Unii intelectualii conclu-
zionează: “Nu contează ce 
credinţă ai, căci toţi ne închinăm 
aceluiași Dumnezeu”. Dar oare 
toate sunt adevărate, toate sunt 
de la Dumnezeu? Atunci ce rost a 
avut jertfa milioanelor de martiri 
care au simţit că n-au unde să 
caute odihna decât la Fiul lui
Dumnezeu și care nu au voit să 
se despartă de El pentru nimic din 
lumea acesta trecătoare, pieritoare? 
Ce sentimente să ai pentru “nebuni” 
ca Ștefan, Gheorghe, Dimitrie sau 
Pantelimon? 

Probabil de milă, căci bieţii 
mucenici nu “afl aseră” că nu 
contează cui te închini și că toate 
religiile sunt bune în felul lor… 

În genere, aceiași intelectuali de 
care pomenim se raportează într-un 
mod straniu la persoana lui Hristos. 
Pentru ei, El este mare învăţat, mare 
iniţiat. Chiar și unii guru orientali 
Îl numesc astfel. Nu mai vorbesc 
de tendinţa generalizată de a pune 
pe Hristos pe același plan cu alţi 
fondatori de religii. În lucrarea Marii 
iniţiaţi a lui Eduard Schure (Editura 
Lotus), Iisus e prezentat alături 
de Rama, Krișna, Hermes, Moise, 
Orfeu, Platon. Poate fi  Hristos un 
iniţiat, ne-a lăsat El varianta aceasta 
de a-I percepe viaţa și învăţătura? 

Iisus Hristos spune despre Sine: 
Eu sunt ușa (Ioan 10, 9), Eu și Tatăl 
una suntem (Ioan 10, 30), Eu sunt 
Lumina lumii (Ioan 8, 12), Eu sunt 
Calea, Adevărul și Viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine (Ioan 
14, 6). Evanghelistul Ioan Îl descrie 
pe Hristos accentuând dumnezeirea 
Lui: Toate prin El s-au făcut; și fără 
El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut 
(Ioan 1, 3). Simbolul credinţei și 
scrierile Sfi nţilor Părinţi vorbesc, 
de asemenea, lămurit despre 
dumnezeirea Fiului. 

După cum vedem, Mântuitorul 

nu ne-a lăsat alternativa acesta de 
a-L numi “mare iniţiat”… El spune 
că a venit în lume să dea mărturie 
despre adevăr (cf. Ioan 18, 37). 
Iisus Hristos ori este într-adevăr 
Dumnezeu și Cuvintele Sale sunt 
adevărate, ori este un escroc, un 
mincinos, un înșelat care s-a numit 
pe Sine Dumnezeu, Fiu al lui 
Dumnezeu, Mântuitor al lumii etc. 
Tertium non datur! Credincios lui 
Hristos nu poate fi  deci acela care 
Îl numește “mare iniţiat”, ci acela 

care împlinește Cuvintele Lui și 
spune: “Cred și mărturisesc că Tu 
ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu 
Cel Prea Înalt”. Mântuirea ne-o 
câștigăm printr-o relaţie vie cu El, 
prin Biserică.  

“A crede că este mântuire și 
în afara creștinismului este o hulă 
la adresa lui Dumnezeu: este ca și 
cum am spune că Hristos a venit 
degeaba, din moment ce era nădejde 
de mântuire și fără El” [5]. Faptul 
că Sfântul Siluan sau Fericitul 
Sofronie vorbesc despre iubirea 
neexclusivistă pe care trebuie să o 
avem pentru toată zidirea, faptul 
că Sfântul Ioan Maximovici era 
în stare să se roage la căpătâiul 
unui bolnav o noapte întreagă 
indiferent de credinţa lui (creștină, 
evreiască, islamică sau budistă) nu 
ne îndreptăţesc a considera că e 
mântuire și pentru cei ce tăgăduiesc 
adevărul lui Hristos. Duhul sufl ă 
unde dorește, Dumnezeu mântuiește 
pe cine dorește, în mod excepţional 
se pot mântui și dintre păgâni. 
Mântuirea unora dintre păgâni nu 
este, se înţelege, un argument pentru 
a susţine că religiile lor sunt bune. 

Noi trebuie să ţinem Calea 
mântuirii pe care ne-a arătat-o 
Hristos - capul Bisericii (cf. Coloseni 
1, 18), căci întru nimeni altul nu este 
mântuirea, căci nu este sub cer nici 
un alt nume, dat între oameni, în care 
trebuie să ne mântuim noi (Faptele 
Apostolilor 4, 12).  

Mulţi cred că ortodocșii care 
spun că păgânii nu se mântuiesc 
sau se mântuiesc  doar în mod 
excepţional dau dovadă de 
mândrie, de multă vanitate; adică, 
cu alte cuvinte, prea facem noi pe 
“depozitarii adevărului absolut”. 
Aici, însă, nu-i vorba de trufi e, ci de 
mărturisirea credinţei așa cum ne-au 
învăţat Părinţii dintotdeauna. 

“Dar ce vină au bieţii păgâni”? 
[6], s-ar putea întreba cineva pe bună 
dreptate. N-au nici o vină, Dumnezeu 
îi caută și-i așteaptă și pe ei. Sfântul 
Pavel spune lămurit ucenicului 
Timotei că Dumnezeu…voiește ca 
toţi oamenii să se mântuiască și la 
cunoștinţa adevărului să vină. 

Căci unul este Dumnezeu, unul 
este și Mijlocitorul între Dumnezeu 
și oameni: omul Hristos Iisus, Care 
S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare 
pentru toţi (I Timotei 2, 4-6).  

Revenind la pilda orientală de 
la început (pe care o citează deseori 
și Sri Yogananda sau “divinul” 
Sai Baba) am putea spune că doar 

Ortodoxia descrie întocmai întregul 
elefant. Dacă alte religii (cu excepţia 
iudaismului) se mai străduiesc să 
descrie vreo trompă, ureche sau picior 
de elefant, se prea poate să fi e vreo 
reminiscenţă a revelaţiei primordiale 
sau aspecte ale revelaţiei naturale. 
Avem motive să credem că celelalte 
religii ale lumii nici n-au văzut și
nici n-au atins elefantul… Da, trebuie 
spus limpede, noi nu credem că toate 
religiile sunt adevărate, nici măcar 
frumoase, nu credem că fi ecare 

din ele mărturisesc ceva despre 
Dumnezeu sau că au “un sâmbure 
al adevărului” care ne unește pe 
toţi. Noi, ortodocșii, credem că 
unirea este doar în Hristosul pe 
care-L mărturisește Biserica, pentru 
că botezaţi și îmbrăcaţi în El fi ind, 
nu mai este iudeu, nici elin; nu 
mai este nici rob, nici liber; nu 
mai este parte bărbătească și parte
femeiască, pentru că voi toţi una 
sunteţi în Hristos Iisus (Galateni 3, 
28). 

Nădăjduiesc că, prin mila lui 
Dumnezeu, se va sfârși vremea 
tatonărilor și expectativei reciproce, 
și că, împreună, intelectuali sau 
simpli credincioși, vom pleca 
genunchii la icoana lui Hristos 
spunând ca și cuviosul părinte grec 
Filothei Zervakos: “Mulţumesc 
din adâncul inimii Prea Bunului 
Dumnezeu și Tatălui Ceresc Care, 
în nemărginita Sa bunătate și iubire 
de oameni, a binevoit să mă nasc și 
sa mor în sfânta și adevărata credinţă 
ortodoxă, afară de care nici una nu 
este atât de sublimă, după cum nu 
este alt Dumnezeu mare (adevărat 
- n.n.) ca Dumnezeul nostru”.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOTE
 
[1]. Într-o traducere mai veche se 

spune: toţi dumnezeii neamurilor sunt 
draci (Psalmi 95, 5).

[2]. Ieromonahul Damaschin, 
California, SUA, “Răsăritul 
Răsăriturilor. De la religiile orientale 
la Ortodoxia răsăriteana”, Epifania, 
1-3/1998.

[3]. Radu Dorin Micu, Dialoguri 
cu Dan Ciachir - Pentru o Ortodoxie 
realistă, Editura Anastasia, 2002, p. 79.
[4]. Emil Cioran, Exerciţii de admiraţie, 
Editura Humanitas, pp. 124-125.

[5]. Vademecum   creștin ortodox, 
Editura Sophia, p. 6.

[6]. O astfel de provocare 
primește și părintele Constantin 
Galeriu în dialogul care l-a purtat cu 
Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu și 
Sorin Dumitrescu, dialog concretizat 
prin editarea cărţii Dialoguri de seară 
(Editura Harisma). Iată dialogul: 
“G.L.: Părinte, fi ecare religie e un
răspuns coerent în problemele 
fundamentale! / Pr. G.: Nu e coerent 
în orice religie. / A.P.: Atunci de ce 
este unul condamnat să se nască într-
un spaţiu incoerent? / Pr. G.: Nu e 
blestemat, ci fi ecare e chemat să caute 
adevărul și această chemare o are fi ecare, 
în zestrea originară, pentru că originar a 
fost dată omului revelaţia primordială și 
dorul de a cunoaște plenitudinea. / G.L.: 
Dar reiese că în căutarea adevărului el 
pleacă mai jos decât mine? / Pr. G.: Nu, 
pentru că Dumnezeu îl judecă potrivit 
patrimoniului spiritual pe care-l are. Nu-
l va osândi pentru asta, ci îl va osândi, 
în sensul, că deschizându-i-se ușa către 
o viziune mai deplină, el a refuzat. 
(…) / A.P.: Bine, părinte, dar el caută 
în interiorul sistemului religios cum și 
noi căutam într-al nostru. / Pr. G.: Iisus 
spune: Va fi  propovăduită Evanghelia la 
toate neamurile. Vinovat sunt eu că nu 
o propovăduiesc, și mai cu seamă dacă 
o propovăduiesc greșit” (Dialoguri de 
seară, Editura Harisma, pp. 45-46).

ISPITA MULTOR INTELECTUALI: “TOATE RELIGIILE SUNT BUNE!”
De multe ori, intelectualii noștri, în relaţia 

cu  Biserica, au avut atitudini teribiliste și, uneori, 
vădit anti-clericale. Aceștia se afl ă încă într-o 
prelungită expectativă… Ei sunt, într-un fel, în
pridvorul Bisericii. Adică, nici atei nu se 
consideră, dar nici binecredincioși dornici să afl e 
și să trăiască profunzimile Ortodoxiei nu se arată. 
Sunt spectatori și comentatori ai celor sfi nte din 
prag…nu intra în biserică, nici nu se îndepărtează. 
Din păcate, credincioșii noștri nu întotdeauna 
vin în întâmpinarea lor, fi ind preocupaţi mai 
mult de dreptate decât de dragoste, numindu-i pe
intelectuali - atei, păgâni, smintiţi etc. Unii creștini, 

am observat, cultivă un vădit duh anti-cultural, pe 
care-l motivează spunând: “decât să pierd vremea cu 
Criticile lui Kant sau suprarealismul lui Dali, mai bine 
pătrund în universul mântuitor al scrierilor ascetice și 
mistice ortodoxe…”. Cultura ne este, de bună seamă, 
îngăduită, dar nu orice aparţine culturii ne este și de 
folos: Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt 
de folos (I Corinteni 6, 12). De aceea, același Apostol 
Pavel ne spune: Toate să le încercaţi; ţineţi ce este 
bine (I Tesaloniceni 5, 21). E foarte adevărat și faptul 
că într-o lume desacralizată, secularizată cum e cea 
în care trăim vremurile mântuirii noastre, Biserica 
recomandă mai mult “cultura duhului”. 
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CALENDAR 

CREȘTIN

ORTODOX

Septembrie 

1/14 J † Cuv. Simion Stâlpnicul și
mama sa, Cuv. Marta. (Începutul 

p șp
((

Anului Nou Bisericesc).
2/15 V  Sf. Mucenic Mamant; Sf.
Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul
Constantinopolului.
3/16 S Sf. Sfi nţit Mucenic Antim,
Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist.
4/17 D Sf. Sfi nţit Mucenic Vavila, 
Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc 
Moise.
5/18 L † Sf. Prooroc Zaharia, tatăl
Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf.
Mucenici Urban și Teodor.
6/19 M  † Pomenirea Minunii Sf.
Arhanghel Mihail în  Colose; Sf.
Mucenici Romil și Macarie.
7/20 M  Înainteprăznuirea Nașterii
Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont.
8/21 J  (†) Nașterea Maicii Domnului.
9/22 V  Sfi nţii și Drepţii Părinţi
Ioachim și Ana; Sf. Mc. Severian.
10/23 S  Sf. Muceniţe: Minodora,
Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria
împărăteasa.
11/24 D  Cuv. Teodora din 
Alexandria; Cuv. Eufrosin.
12/25 L  Sf. Mucenici: Autonom,
Macedonie și Teodul. Odovania
Praznicului Nașterii Maicii
Domnului.
13/26 M  † Înaintepraznuirea Înălţării
Sfi ntei Cruci; Sf. Sfi nţit Mc. Cornelie
Sutașul; †) Cuv. Ioan de la Prislop.
14/27 M  (†)Înălţarea Sfi ntei Cruci. 

ș †) p

(Zi de Pos(( t).
15/28 J  †)Sf. Ierarh Iosif cel Nou de
la Partos; Sf. Mare Mucenic Nichita
Romanul.
16/29 V  Sf. Mare Muceniţă Eufi mia;
Sf. Muceniţă Meletina.
17/30 S  Sf. Muceniţă Sofi a și fi icele
sale: Pistis, Agapis și Elpis.
18/1 D Sf. Eumenie, Episcopul 
Gortinei; Sf. Mucenici Ariadna și 
Castor.
19/2 L Sf. Mucenici: Trofi m, Savatie
și Dorimedont.
20/3 M Sf. Mare Mucenic Eustatie și
soţia sa Teopista cu cei doi fi i.
21/4 M Sf. Apostol Codrat; Sf.
Prooroc Iona. Odovania Praznicului
Înălţării Sfi ntei Cruci.
22/5 J † Sfântul Ierarh Mucenic
Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf.
Sfi nţit Mucenic Foca; Sf. Mucenic
Isaac și Sf. Martin.
23/6 V  † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan 
Botezătorul; Cuvioasele Xantipa și
Polixenia.
24/7 S †Sf. Mare Muceniţă întocmai
cu Apostolii Tecla; Cuv. Coprie.
25/8 D  Cuv. Eufrosina; Cuv.
Pafnutie Egipteanul.
26/9 L   † Mutarea Sf. Apostol și
Evanghelist Ioan; Sf. Muceniţă Hira.
27/10 M  †) Sf. Ierarh Martir Antim
Ivireanul; Sf. Mucenici Calistrat și
Epiharia.
28/11 M  † Cuv. Hariton Mărturisitorul;
Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mucenic Pimen.
29/12 J  Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf.
Mucenici Trifon și Petronia.
30/13 V Sf. Sfi nţit Mucenic Grigorie
Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf.
Mc. Ripsimia și Gaiani.

ÎNĂLŢAREA CRUCII 
14/27 septembrie

Al preacuviosului Părinte Efrem Sirul cuvânt la Sfânta 
și de viaţă făcătoarea Cruce.

Toată sărbătoarea și fapta Domnului nostru Iisus Hristos 
este de mântuire și laudă, pentru noi, credincioșii, iar lauda 
laudelor este Crucea. Și sărbătoarea sărbătorilor, bine plăcută 
lui Dumnezeu, este când Hristos, pasca noastră, “Mielul lui 
Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29) pentru noi 
S-a Jertfi t, iar, mai vârtos, când a înviat din morţi.

Aceasta este doamna și împărăteasa sărbătorilor. Și 
celelalte toate sfi nte sunt și cinstite și unele de altele se 
deosebesc în slavă, strălucind ca fulgerul dumnezeirii. Și pe 
acestea le cinstește după vrednicie și le prăznuiește cu credinţă 
cel sârguitor la poruncile lui Dumnezeu.

Iar cei întinaţi și pângăriţi de păcate și în praznic sunt fără 
praznice. Iar sărbătoarea bună și plăcută lui Dumnezeu este 
pocăinţa cu lacrimi și depărtarea de păcate și cunoștinţa lui 
Dumnezeu și dorirea de bunătăţile cele veșnice.

Și când se fac acestea, atunci și în cer bucurie se face și 
Biserica se bucură și saltă și cheamă împreună pe toţi drepţii, 
zicând: “Bucuraţi-vă împreună cu mine, că fi ul meu acesta 
mort era cu păcatele și a înviat prin pocăinţă”. Sărbătoare 
bună și plăcută lui Dumnezeu este atunci când, împreună cu 
noi, serbează Hristos, când se săvârșesc sărbătorile Lui și se 
cinstesc dumnezeieștile Scripturi. Și împreună serbează Hristos 
unde sunt adunaţi oameni întru numele Lui, în dragoste, fără 
vrajbă, nici făţărnicie. Împreună serbează Hristos unde sunt 
căutaţi săracii, unde sărmanii sunt mângâiaţi, unde străinii 
sunt odihniţi. Împreună serbează Hristos, unde este cinstirea 
lui Dumnezeu, în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești, 
deci aceștia sunt cei adunaţi în numele Său. Că în mijlocul 
acestora a făgăduit Domnul să fi e și să Se afl e. Fericiţi sunt 
cei ce în acest chip sunt adunaţi, că pe Stăpânul în mijlocul lor 
avându-L, nimeni nu-i va vătăma pe dânșii.

Deci, așa să cinstim sărbătorile Domnului, nu sărbătorește, 
ci dumnezeiește, nu lumește, ci mai presus de lume.

Nu pridvoare să încununăm, nu dănţuiri să alcătuim, nu 
feţele să le împodobim, nu cu fl uiere și cu lăute auzul să-l 
îndulcim, nu cu haine moi să ne îmbrăcam, nici cu podoabe 
de aur să ne mândrim, nu cu benchetuiri și cu beţii. Nu pentru 
mâncare să strici lucrul lui Dumnezeu. Să nu te păgubești 
de dumnezeiasca Liturghie, pentru nesăţiosul tău pântece, 
îndeletnicindu-te la bucătărie, ci acestea să le lăsăm acelora al 
căror dumnezeu este pântecele și slava deșartă.

Iar noi toţi, dimpreună și mici și mari, bărbaţi și femei, 
monahi și monahii, creștinește și cu evlavie să cinstim 
sărbătorile Domnului, precum ne-am învăţat, în psalmi și în 
laude și în cântări duhovnicești. Să încununăm pridvoarele 
creștinește, iar nu ca păgânii, că umbra Legii a trecut, iar 
adevărul a înfl orit, precum auzim pe Apostol, zicând: “Cele 
vechi au trecut, iar toate s-au făcut noi” (II Cor. 5, 17).

Înșelăciunea idolilor s-a surpat, moartea s-a prădat, 
robia cea din iad s-a dezlegat, împărăţiile înșelăciunii cele cu 
mulţi dumnezei s-au sfărâmat, omul s-a eliberat, Dumnezeu 
împărătește, zidirea se veselește, Crucea domnește și toate 
neamurile, popoarele, seminţiile și limbile i se închină și întru 
dânsa ne și lăudăm, împreună cu fericitul Pavel, zicând: “Iar 
mie, să nu-mi fi e a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului 
nostru Iisus Hristos” (Gal. 6, 14).

Pentru aceasta, pe făcătoarea de viaţă Cruce să o purtăm și 
pe ușile noastre și pe frunte și pe ochi și pe gură și pe piept și 
pe toate mădularele noastre și să ne întărim cu nebiruita armă 
a creștinilor, cu biruitoarea morţii, cu nădejdea credincioșilor, 
cu lumina marginilor pământului, cu deschizătoarea Raiului, 
cu surpătoarea eresurilor, cu întărirea dreptei credinţe, cu 
păzitoarea cea mare a credincioșilor, cu lauda cea de mântuire 
a Bisericii.

De aceasta, o, creștinilor, să nu ne lipsim, purtându-o în 

tot locul, în fi ecare ceas și minut. Și fără dânsa nimic să nu 
săvârșim, ci și dormind și sculându-ne și lucrând și mâncând 
și bând și călătorind și pe mare înotând și râuri trecând, 
toate mădularele noastre cu făcătoarea de viaţă Cruce să le 
pecetluim.

Și niciodată nu ne vom teme “de frica de noapte, de 
săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de 
molima ce bântuie întru amiază” (Ps. 90, 5- 6).

Dacă, totdeauna, frate, pe aceasta spre ajutorul tău o vei 
lua, nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de 
locașul tău. Că, văzându-o pe aceasta, puterile cele potrivnice 
se înfi oară și se depărtează. Aceasta înșelăciunea idolilor a 
surpat. Aceasta lumea toată a luminat. Aceasta întunericul l-a 
pierdut și a întors lumina. Aceasta, neamurile de la apus și de 
la miazănoapte și de la mare și de la răsărit, adunându-le, le-a 
legat într-o Biserică și întru o credinţă, într-un Botez și întru 
o dragoste.

O, ce fel de gură sau ce fel de limbă va lăuda după 
vrednicie, zidul cel nebiruit al dreptcredincioșilor, pe 
purtătoarea de biruinţă armă a marelui împărat Iisus Hristos?

Crucea este învierea morţilor, Crucea, nădejdea 
creștinilor, Crucea, toiagul șchiopilor, Crucea, frâul bogaţilor, 
surparea mândrilor, Crucea, semn de biruinţă asupra dracilor, 
povăţuitoarea tinerilor. Crucea, preţuirea neguţătorilor, 
nădejdea celor deznădăjduiţi, ocârmuitoarea celor ce înoată pe 
ape, Crucea, limanul celor înviforaţi, zidul celor ce li se dau 
războaie, Crucea, tatăl sărmanilor, sfetnicul drepţilor, Crucea, 
mângâierea scârbiţilor, păzitoarea pruncilor, capul bărbaţilor, 
cununa bătrânilor, Crucea, lumina celor ce stau în întuneric. 
Crucea, marea cuviinţă a împăraţilor, fi losofi a barbarilor, 
Crucea, slobozirea robilor, înţelepciunea neînvăţaţilor, 
Crucea, propovăduirea Proorocilor, împreună-alergarea 
Apostolilor, lauda Mucenicilor; Crucea, întreaga înţelepciune 
a feciorelnicilor, bucuria preoţilor; Crucea, temelia Bisericii, 
întemeierea lumii; Crucea pierderea capiștelor idolești; 
Crucea, puterea celor neputincioși, doctorul bolnavilor; 
Crucea, curăţirea leproșilor, îndreptarea slăbănogilor; Crucea, 
pâinea fl ămânzilor izvorul celor însetaţi; Crucea, îndrăzneala 
monahilor, acoperământul celor goi.

Aceasta este aceea care s-a înfi pt în mijlocul lumii și S-a 
sădit în locul Căpăţânii și îndată a odrăslit strugurele vieţii. 
Cu această sfântă armă a rupt Hristos pântecele iadului cel 
atotmâncător și a astupat gura cea mult măiastră a diavolului. 
Pe aceasta văzându-o moartea, cutremurându-se și înfi orându-
se, a slobozit pe toţi cei pe care îi avea de la cel întâi zidit. 
Cu aceasta, întrarmându-se, fericiţii Apostoli toată puterea 
vrăjmașului au călcat-o și pe toate neamurile, vânându-le, 
la închinarea ei le-au adunat. Cu aceasta, ca și cu o platoșă 
îmbrăcându-se, mucenicii și ostașii lui Hristos toate născocirile 
tiranilor le-au călcat și cu îndrăzneală L-au propovăduit. 
Pe aceasta ridicând-o și purtând-o, cei ce pentru Hristos s-
au lepădat de cele din lume. Cu multă bucurie locuiesc în 
pustietăţi și în munţi și în peșteri și în crăpăturile pământului.

O, ce bunătate nemăsurată și neasemănată a îndurărilor 
lui Dumnezeu! Câte bunătăţi a dăruit prin Cruce neamului 
omenesc! Slavă iubirii Lui de oameni, închinăciune și 
stăpânire în veci. Amin.

Aţi auzit, iubiţilor și iubitorilor de Hristos, cât de mare 
este puterea Crucii, câte sunt isprăvile ei, câte sunt bunătăţile? 
Că aceasta, ca un bun cârmaci, cârmuind viaţa noastră de aici 
și împăcându-o, s-a făcut nouă pricinuitoare și de viaţa cea 
veșnică ce va să fi e.

Această cinstită Cruce, la a doua venire a lui Hristos, 
iarăși va să se arate, ca un cinstit și de viaţă făcător, vrednic 
de cucernicie și sfânt sceptru al marelui împărat Hristos, după 
cuvântul Stăpânului, care a zis că: “Se va arăta pe cer semnul 
Fiului Omului” (Matei, 24, 30).

Drept aceea, aceasta se va arăta întâi pe cer, împreună cu 
toate oștile îngerești, luminând tot pământul, până la marginile 
lui, mai mult decât strălucirea soarelui și vestind venirea 
Stăpânului Hristos. Căruia și de la noi să-I fi e cinste, slavă și 
închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Spre deosebire de anul civil, care 
începe la 1/14 ianuarie, prima zi din anul 
bisericesc este 1/14 septembrie, pentru că, 
după tradiţia moștenită din Legea Veche, 
potrivit căreia în această zi, care era și 
începutul anului civil la evrei, s-a început 
creaţia lumii și tot în această zi și-ar fi  
început Mântuitorul activitatea Sa publică 
atunci când a citit în Sinagogă cuvintele 
proorocului Isaia cap. 61, v. 1-2, care 
profeţeau despre Sine, cuvinte reluate și 
la Luca 4, după cum găsim și în sinaxarul 
zilei din Mineiul lunii Septembrie. 
În inima anului bisericesc stă sărbătoarea 
Învierii cu săptămâna Sfi ntelor Patimi de 
dinaintea ei. Ca mijloc de comemorare 
a vieţii și activităţii răscumpărătoare a 
Mântuitorului, anul bisericesc se poate 

împărţi în trei mari perioade, numite 
după cartea principală de slujbă folosită 
de către cântăreţii de strană în fi ecare 
din aceste perioade, și anume: perioada 
Triodului, adică perioada prepascală, 
perioada Penticostarului, adică perioada 
pascală propriu-zisă, și perioada 
Octoihului, adică perioada post-pascală, 
fi ecare din acestea cuprinzând un anumit 
număr de săptămâni. Timpul Triodului 
ţine de la Duminica Vameșului și a 
Fariseului, adică cu trei săptămâni înainte 
de începutul postului Paștelui, până la 
Duminica Paștilor, în total 10 săptămâni. 
Perioada Penticostarului ţine de la 
Duminica Paștelui până la Duminica I 
după Rusalii sau a Tuturor Sfi nţilor, în 
total 8 săptămâni, iar perioada Octoihului 

ţine tot restul anului, adică de la sfârșitul 
Penticostarului până la începutul 
perioadei Triodului din anul următor. 
Este cea mai lungă perioadă din cursul 
anului bisericesc, durata acestei perioade 
putând fi  între 40 și 26 de săptămâni, în 
funcţie de data Paștelui. 

La 1/14 septembrie, se săvârșește, 
alături de Sf. Liturghie, în care este 
prăznuit Sf. Simeon Stâlpnicul cu 
Sf. Marta, mama sa, sfi nţirea apei 
și un Te-Deum, de o slujbă specială 
pentru începutul anului bisericesc, în 
contrabalansare cu începutul anului civil, 
când și atunci se săvârșește un Te-Deum, 
dar și o rugăciune de mulţumire pentru 
binefacerile pe care Dumnezeu le-a 
revărsat asupra noastră. 

1/14 SEPTEMBRIE - ÎNCEPUTUL
 ANULUI BISERICESC 
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Atitudinea unui creștin faţă de o 
altă persoană izvorăște din dragoste și 
smerenie, căci iubirea aproapelui este 
mijlocul prin care se câștigă dragostea 
pentru Dumnezeu, iar smerenia în 
relaţiile cu semenul este un mijloc de 
a ajunge la dragostea pentru aproapele. 
Violenţa în relaţiile cu oamenii e cauzată 
de lipsa iubirii faţă de aproapele și lipsa 
de smerenie în relaţiile ca semenii.    Mai 
jos ne propunem să expunem mai pe larg 
aceste gânduri.

Iubirea aproapelui
Mântuitorul lumii a rezumat toate 

poruncile Sale în două:  “Să iubești pe 
Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima 
ta, cu tot sufl etul tău și cu tot cugetul tău. 
Aceasta este marea și cea dintâi poruncă. 
Iar a doua, la fel cu aceasta: Să iubești pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 
22,37-40).

Porunca iubirii aproapelui 
servește de temelie pentru porunca 
iubirii lui Dumnezeu. Dacă nu s-a pus 
fundamentul, în zadar se lucrează la 
construirea clădirii. Prin iubirea de 
aproapele noi ajungem la iubirea de 
Dumnezeu. Iubindu-ne aproapele, 
în Domnul, dobândim dragostea de 
Hristos; or a-L iubi pe Hristos înseamnă 
a-L iubi pe Dumnezeu.

Acest lucru l-au enunţat încă 
sfi nţii dascăli ai monahismului. 
Sfântul Antonie cel Mare zice: “De 
aproapele nostru depinde și viaţa, și 
moartea. Părăsindu-l pe aproapele, îl 
părăsim pe Dumnezeu; smintindu-l pe 
fratele nostru, păcătuim împotriva lui 
Dumnezeu”. Sfântul Ioan Colov, a zis: 
“Este imposibil să construiești o casă, 
începând de la acoperiș, ci trebuie să 
începi construcţia cu fundaţia și să o 
ridici până la acoperiș”. Când a fost 
întrebat ce înseamnă fundaţia, a răspuns: 
“Fundaţia este aproapele nostru: pe el 
trebuie  să-1 câștigăm, să începem cu 
el. Pe el sunt întemeiate toate poruncile 
lui Hristos”. Sfântul Marcu Ascetul 
zice: “Nu te poţi mântui altfel decât 
prin aproapele tău”. Toţi sfi nţii părinţi 
sunt unanimi în a gândi și învăţa astfel. 
Poruncile Evangheliei ne învaţă cum să 
iubim aproapele: Iubește-l pe semenul 
tău în felul următor: nu te mânia pe el 
și nu-l urî pe el; nu-i face reproșuri, nu-i 
aduce injurii, nu-l bârfi , nu-i vorbi aspru. 
Cât stă din tine fi i în pace cu el; smerește-
te în faţa lui; nu te răzbuna împotriva 
lui, nici direct, nici indirect. În toate 
domeniile, în care este posibil, cedează 
înaintea lui. Dezobișnuiește-te de a te 

contrazice și a intra în dispută; înlătură 
aceste două atitudini care sunt semne de 
orgoliu și de iubire de sine. Vorbește-i de 
bine pe cei ce zic rău de tine; răsplătește 
răul cu bine. Roagă-te pentru cei ce te 
copleșesc cu tot felul de împotriviri, de 
loviri, de mizerie și de persecuţii ( Matei 
5, 21-48). Sub nici un motiv nu judeca 
pe cineva, nici nu încerca să vezi, dacă 
o persoană este bună sau rea, ci fi xează-
ţi privirea asupra unui singur om rău de 
care vei răspunde în faţa lui Dumnezeu: 
Comportă-te faţă de semenul tău așa 
cum ţi-ar plăcea să se comporte el faţă 
de tine (Matei 7,1-12). Din toată inima 
iartă-le oamenilor greșelile lor, ca și 
Tatăl Cel ceresc, de asemenea, să-ţi ierte 
nenumăratele greșeli și să te scape de 
greutatea păcatelor tale care te pot duce 
în legăturile iadului pentru totdeauna 
(Matei 18,23-35).

Dacă te comporţi în această manieră 
faţă de aproapele tău, prin aceasta vei 
avea acces la dragostea de Dumnezeu.

Smerenia în relaţiile cu 
semenul

Dragostea faţă de aproapele este 
precedată și însoţită de smerenie. Ura 
faţă de semenul nostru este precedată de 
critică, de denigrare, de bârfă, de dispreţ, 
de violenţă, cu alte cuvinte: de mândria 
noastră.

Cuvintele Domnului Hristos ne 
avertizează: “Adevărat zic vouă întrucât 
aţi făcut unuia dintr-acești fraţi ai Mei, 
prea mici, Mie Mi-aţi făcut”(Matei 
25,40). Căci semenul nostru este chipul 
lui Dumnezeu și că Hristos însuși este 
atent la ceea ce-i facem.

Îngerul căzut din mândrie detestă o 
asemenea atitudine; el face tot ce poate 
pentru a înșela omul, fără a fi  băgat în 
seamă. Atitudinea smerită este străină 
înţelepciunii trupești și simţuale a 
naturii umane căzute și trebuie să avem 
o atenţie deosebită pentru a o păstra 
în memorie. Prin mila lui Dumnezeu 
ne însușim în mod real o asemenea 
atitudine. O asemenea dragoste are o 
singură cauză: Hristos, cinstit și iubit în 
tot omul.

Avva Dorotei avea obiceiul să-i 
spună ucenicului său de câte ori acesta 
se lăsa cuprins de mânie: “Dositei, tu 
ești mânios. Nu-ţi este rușine să te mânii 
și să-l superi pe fratele tău? Nu știi tu 
că el este Hristos și că tu-L superi pe 
Hristos?”

Datorită smereniei omului în 
raporturile cu ceilalţi și datorită 
dragostei pentru ei, împietrirea inimii 
va slăbi încet, încet. Ea va ceda ca o 
piatră grea ce este rostogolită să intre 
într-un mormânt și inima va putea 
renaște pentru legături duhovnicești cu 
Dumnezeu, pentru care, până aici, era 
moartă.

Violenţa în familie
Conform datelor statistice 

procentajul mărit al manifestărilor de 
violenţă le revine persoanelor cu un 

grad mai scăzut al nivelului de studii. 
Cu cât o persoană este mai puţin 
supusă unei evoluţii spirituale, cu atât 
comportamentul său faţă de aproapele 
este mai puţin stabil. Înţeleg prin nivelul 
de studii nu doar acela care este propus 
în licee sau instituţii de învăţământ 
superior, dar și acela, sau mai bine zis, în 
primul rând, acela care oferă cunoștinţe 
din domeniul educaţiei religioase, 
a normelor de conduită creștină și a 
principiilor creștinismului.

Spre regret, școala noastră nu oferă, 
exact ca și în perioada sovietică, lecţii de 
religie, lecţii ce sunt acceptate și predate 
în școlile din multe ţări dezvoltate ale 
lumii. Un copil care este familiarizat 
cu perceptele creștinismului, crescând 
și devenind matur, va stima și va iubi 
aproapele său, creat după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu, ceea ce 
exclude, evident,  agresiunea și violenţa 
faţă de frate, părinte, soţie sau chiar faţă 
de un necunoscut.

Este știu că un procent considerabil 
al manifestărilor de violenţă le revine 
persoanelor tinere ce locuiesc în 
concubinaj. 

Pentru a exclude posibilitatea 
violenţei în aceste relaţii, ar fi  cel mai 
indicat de a educa tinerii în spiritul 
perceptelor creștinești în a păstra 
curăţenia trupească până la căsătorie. 
Astfel va fi  lichidată baza pe care poate 
apărea violenţa, adică relaţiile intime 
prenupţiale, ce provoacă, conform 
statisticii, un anumit procent de 
agresiuni.

Să nu uităm, că tineretul ţării noastre 
este și victima ateismului dictat și impus 
timp de aproape o jumătate de secol. 
Nu le-a vorbit nimeni cu convingere și 
căldură de Hristos, de Sf. Liturghie, de 
pocăinţă, de spovedanie, de valoarea 
cărţilor sfi nte. În această ordine de idei 
aș vrea sa amintesc că la biserica „Sf. 
Dumitru” din Chișinău  există deja de 
zece ani o școală duminicală în care 
studiază principiile creștinismului  
câteva sute de copii de diferite vârste. 
Această scoală duminicală de acum a 
pregătit, s-ar putea spune, o generaţie de 
tineri creștini care au început învăţătura 
pe când aveau doar 10-12 ani, iar acum 
sunt în ultima clasă de liceu sau sunt 
studenţi, ei continuând să frecventeze 
școala duminicală. Acești tineri se 
deosebesc de alţii care nu au avut 
posibilitatea evoluţiei duhovnicești, ei 
fi ind speranţa noastră în ziua de mâine, 
dar și speranţa a ţării noastre.

Un procent considerabil al violenţei 
faţă de femeie îi revine violenţei în 
familie. Această ar putea fi  exclusă, dacă 
familia ar fi  înemeiată în conformitate 
cu normele creștinești de viaţă baza 
cărora este dragostea și smerenia faţă de 
aproapele, fapte despre care am vorbit 
mai sus.

Familia este celula vieţii pe 
pământ, cea mai veche comunitate 
umană întemeiată de Tatăl Ceresc, după 
modelul tainic al Preasfi ntei Treimi. “Nu 
este bine să fi e omul singur; să-i facem 
ajutor potrivit pentru el” (Facere 2,18).

Vedeţi că omul a fost creat de 
Dumnezeu să trăiască în comunitate, în 

familie?
Adică în comuniune cu Dumnezeu, 

dar și cu zidirea Lui, din care cea dintâi 
este femeia. Femeia este soţie, femeia 
este mamă, femeia este soră de viaţă și 
sprijin bărbatului, dar și el femeii sale, 
în lupta vieţii, în nașterea de copii, în 
boli și necazuri, de la cununie până la 
moarte.

Condiţiile pentru o 
căsătorie creștină

Familia a fost întemeiată de 
Dumnezeu în Rai, având ca preot și 
martor pe însuși Dumnezeu. Vedeţi 
ce mare rol are familia? Nu uitarea 
de Dumnezeu și osteneala pentru trup 
până la moarte. Nu ura și uciderea 
de copii. Nu divorţul. Nu depărtarea 
de Dumnezeu, lipsa de la slujbele 
Bisericii. Ci căsătorie după legea lăsată 
de Dumnezeu, pentru naștere de copii și 
buna lor creștere și educare în dreapta 
credinţă. Apoi înfrânare de la plăceri, 
postul, milostenie la săraci și împlinirea 
poruncilor dumnezeiești, iată adevăratul 
scop al familiei creștine.

Care sunt, deci, condiţiile unei 
căsătorii creștine, după învăţătura 
Bisericii noastre?

Iată-le: Cei doi tineri care vor să 
se căsătorească să fi e în feciorie și în 
curăţenie până la cununia religioasă. 
Or, conform datelor statistice, după cum 
am vorbit mai sus; un procent anumit 
revine violenţei dintre tineri, afl aţi în 
relaţii de concubinaj. Să se căsătorească 
din iubire și cu voia părinţilor lor, iar nu 
din silă, pentru avere și pentru plăceri. 
Tinerii miri trebuie înainte de cununie 
să se spovedească și să se împărtășească 
cu Sfi ntele Taine. Apoi sa-și aleagă nași 
dintre cei mai buni creștini din sat sau 
oraș, ca să le fi e sfetnici și îndrumători 
către Hristos. Cununia să se facă la 
biserică în zilele rânduite.

Alte datorii ale soţilor sunt și acestea: 
să meargă regulat cu copiii lor la 
slujbele Bisericii, mai ales în sărbători, 
la Sfânta Liturghie; să aibă duhovnici 
buni și să se spovedească cât mai des. 
Apoi să se roage regulat dimineaţa, 
seara după Ceaslov, Psaltire și din alte 
cărţi de rugăciune. Să citească regulat, 
in familie, cărţi folositore pentru sufl et, 
începând cu Sfânta Scriptură. Să viziteze 
pe cei bolnavi, să facă milostenie și să 
ajute pe toţi cei care au pășit pe calea 
pocăinţei.

Dacă familia va trăi, conducându-se 
de aceste percepte, atunci; desigur, nici 
nu va mai fi  motiv de a trata astfel de 
fenomene cum este violenţa în familie. 

În concluzie la cele relatate, aș 
dori să menţionez că doar o viaţă, 
bazată pe dragoste pentru Dumnezeu 
și aproapele, pe urcuș duhovnicesc și 
curăţenie trupească ar putea exclude 
multe monstruozităţi ale violenţei faţă 
de persoana în general, faţă de femeie în 
particular și faţă de femeia în familie, în 

mod special.

Prot. Pavel Borșevschi, parohul 
bisericii “Sf. Dumitru” din Chișinău

VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Violenţa, în general,  ca fenomen al vieţii sociale și, în special, violenţa în familie nu mai este un secret. Fenomenul 
este  cercetat și discutat, fără a pune prea mari accente pe motivele apariţiei lui. 

Redacţia a primit un mesaj de felicitare pe adresa 
părintelui  Marcel Bârgău din s. Pîrjota, Rîșcani, care pe 
data de 16 septembrie își  sărbătorește ziua de naștere: 

Mult stimate Părinte Marcel, vă 
felicităm cu prilejul zilei de naștere. Noi, 
enoriașii bisericii din sufl et vă aducem 

urări de bine, de ani mulţi, rodnici și plini 
de pace. 

La mulţi și fericiţi ani! 
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Doamne, ce în ceruri ești!
Te rugăm să ne păzești!
Păzește ţărișoara toată
Să nu mai fi e trădată!
Alungă departe străinul
Să nu mai plângă românul.
Vă scriu o scrisoare în numele 

copiilor români din Tiraspol, și vă rog, 
dacă puteţi, să o publicaţi și în alte 
ziare, pentru alţi români, care nici nu au 
idee ce mult suferă copiii români și în 
condiţii foarte grele învaţă, dar ce lucruri 
frumoase pot să facă și ce poezii au scris! 
Noi nu avem sală de sport, nu avem sală 
festivă, nu avem laboratoare......avem 
numai o mica încăpere care și asta a fost 
devastată anul trecut. 

Lasă să știe o lume întreagă ca aici 
copiilor români le sunt încălcate drepturile 
și nimeni nu știe cum să ne apere. Aș vrea 
să vă povestesc atâtea lucruri!

La 15 iulie 2004 a fost o zi de 
neuitat pentru mine și pentru toţi noi, cei 
ce gândim și judecăm românește. Eu cu 
fratele meu, Andrei, trebuia să plecăm 
la ţară la bunici, când am auzit telefonul 
sunând. Mama ne-a anunţat că nu vom 
pleca nicăeri, am văzut că a luat aparatul 
de fotografi at și a ieșit repede din odaie, 
cu ochii în lacrimi, iar nouă ne-a spus să 
nu ieșim nicăeri din casă.

Că la școală se întâmpla ceva 
groaznic. Ne-a lăsat un număr de telefon 
și ne-a spus: dacă eu nu mă întorc, să 
sunaţi și să plecaţi noaptea de acasă să 
nu vă vadă nimeni, și ne-a mai rugat să 
nu răspundem nici la un apel telefonic. 
Nu prea înţelegeam ce se întâmpla 
fi indcă asta a fost foarte repede. Eu am 
ascultat, dar fratele meu nu. M-a lăsat 
singură în odaie, m-a încuiat, și a plecat 
și el ceva mai târziu la școală. Dar a venit 
și el degrabă înapoi, fi indcă părinţii și 
profesorii nu permiteau copiilor să fi e 
acolo alături de ei. Andrei mi-a spus că se 
întâmplă ceva strașnic...

Numai a doua zi am rugat-o pe 
mama să vin și eu acolo, fi indcă mama 

nu a dormit toată noaptea, ea mi-a spus 
că nu mai avem ce vedea acolo, totul 
este distrus. Totul a fost furat, încărcat în 
mașini și dus într-o direcţie necunoscută. 
Am plecat cu mama a doua zi, și vedeam 
că toţi profesorii plângeau, și părinţii la 
fel; toţi erau agitaţi și revoltaţi, școala era 
înconjurată de multa miliţie. Profesorii și 
noi toţi eram alungaţi peste drum ca niște 
câini. Vă daţi seama cum se comportau ei 
cu profesorii noștri?

De atunci zilnic mergeam cu mama 
și protestam în faţa școlii, nu puteam sta 
mult acolo fi indcă părinţii ne trimiteau 
acasă. Ei rămâneau până seara acolo. Nu 
aveau nici mâncare nici apa, nimic, (nici 
WC, mă scuzaţi). Noi copiii, împreună 

cu cei maturi, făceam sondaj de opinie 
prin oraș: pe foi adunam semnături 
de la populaţie, dacă sunt de acord cu 
închiderea școlii românești din Tiraspol.

Foile acestea se mai păstrează 
până în ziua de azi la mama.
Atunci am scris eu prima poezie din viaţa 
mea:

Voi aţi văzut cum plâng copiii la 
Tiraspol?

Ramași în drum fără adăpost și 
fără școală

Cum plâng sărmanii că ei vor să-
nveţe,

Să-nveţe într-o nouă școală.
Dar școala noastră azi e strada
Și care-i vina?
Voi nu știţi?
Să ne dezicem de limba română,
Iar străina s-o îndrăgim.
Cum să învăţ într-o limbă străină,
Dacă limba mea, e limba română.
Voi aţi văzut cum plâng copiii la 

Tiraspol?
Apoi eu personal am început să 

merg cu mama la diverse mitinguri de 
protest la Chișinău, și am participat 
împreună cu profesorii, colegii mei de 
școală și părinţii la pichetat ambasada 
Rusiei până am revenit la procesul de 
învăţământ.

Da, am uitat să vă spun, că noi 
am fost împrăștiaţi pe la diferite școli. 
Eu zilnic mergeam la un liceu românesc 
din dreapta Nistrului, tocmai la 25 km. 
Și într-o zi am avut un accident. Când 
ne întorceam de la Copanca, acolo unde 
învăţam, a căzut roata la autocar. În 
autocar erau aproximativ 100 de copii. 
Ne-am speriat toţi. Și profesorii ce ne 
însoţeau s-au speriat mai mult decât noi. 
Acolo, la Copanca, învăţam în diferite 

clase. Ne predau profesorii de acolo, iar 
profesorii noștri făceau reparaţie împreună 
cu constructorii și părinţii ca să termine 
mai degrabă refacerea școlii, și noi să 
ne întoarcem cât de curând în locașul 
nostru. Era periculos să circulăm zilnic 
fi indcă treceam prin postul de “grăniceri 
transnistreni” și uneori ne opreau și niște 
oameni înarmaţi cereau actele de la cei 
maturi, apoi, dacă ei arătau actele, găseau 
alt motiv de a ne reţine...adică spuneau că 
în autocar trebuie sa fi e numai 35-40 de 
oameni, iar noi eram de 2 ori mai mulţi. 
Aveam un autocar micuţ.

Ce ne-a făcut să rezistăm? Suntem 
“moldoveni”, dar profesorii la școlă ne-au 
explicat de ce suntem noi “moldoveni” și 
nu suntem români. Foarte mult discutam 
cu profesorii de istorie și mai ales cu 
d-na Andrieș Tatiana, care este director 
adjunct și profesoară de Limba Română. 
Iar mama zice: “...Ne-au distrus ticăloșii 
pe noi atâţia ani ani...acum nu voi permite 
ca copiii mei sa fi e robii cuiva.”

Poate suntem încă micuţi și nu 

pricepem încă multe lucruri, dar știm una: 
avem o limbă atât de frumoasă și un popor 
atât de deștept...de ce să studiem în altă 
limbă, dacă trebuie  să știm cine suntem 
noi, să știm și noi iar când vom crește 
mari și vom avea și noi copii, să știe și 
copiii noștri cine le-au fost strămoșii lor. 
Dacă vom studia în limba rusă și copiii 
noștri la fel, n-o să mai știm cine suntem 
și de unde ne vin rădăcinile.

Anul trecut când priveam 
emisiunile la televiziunea locală, Doamne 
ferește ce cuvinte murdare Spuneau 
despre profesorii noștri!!!!  Mama mi-a 
interzis să mai ascult fi indcă au vorbit atât 
de urât ... mi-i rușine să vă spun ce cuvinte 
ziceau! 

Dar noi avem cei mai buni profesori 
și cei mai deștepţi elevi din oraș și poate 
și din Basarabia. Fiindcă aud de la mama 
că au venit scrisori de mulţumire la liceu, 
unde foștii noștri elevi sunt lăudaţi că 
învaţă bine. Unii copii, ai căror părinţi au 
fost ameninţaţi că îi dă afară de la serviciu 
dacă nu-și iau copiii de la școala română, 
s-au dus să studieze în școlile rusești, 
iar acum au luat toţi locuri de frunte la 
olimpiadele pe obiecte în Transnistria.

Voi știţi ce dorim noi, copiii români 
din Tiraspol?

Dorim să fi m auziţi de toată lumea,
să avem și noi drepturi egale cu toţi 

copiii,
să învăţăm în condiţii normale,
Iar acum vă spun ultima mea 

dorinţă:
Să avem o ţară mare
să nu mai fi e hotare
pomii să ne înfl orească
holdele să înverzească
iar străinul să dispară
să nu mai aibă loc în ţară
și la petreceri
să ne întâlnim frate cu frate

să ne iubim până la moarte!

Elena Pădurean, Tiraspol,  
elena777p@yahoo.com

CE DORIM NOI, COPIII ROMÂNI DIN TIRASPOL?
Elena Pădurean, de 14 ani, elevă 

a liceului românesc “Lucian Blaga” 
din Tiraspol, ne-a trimis o emoţionantă 
pledoarie pentru românism……

Cu atât mai impresionantă, cu 
cât vine de la românii uitaţi, ignoraţi, 

martirizaţi, lăsaţi la discreţia Armatei 
a 14-a, a hoardelor paramilitare de 
gardiști și cazaci cu apucături de Ivan cel 
Groaznic, … vine de la oameni serviţi ca 
monedă de schimb într-un murdar joc 
politico-strategic european, și nu numai!

Biserica mănăstirii este ctitoria Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt. Sfi nţirea lăcașului 
de cult s-a ofi ciat la 3 septembrie 1469, iar de-a lungul timpului, mănăstirea a fost un 
important centru cultural, aici funcţionând o școală pentru preoţii și oamenii de cultură ai 
Moldovei. De-a lungul anilor, biserica Mănăstirii Putna a cunoscut lucrări de consolidare. De 
asemenea, a fost reconstruită Casa Domnească care s-a făcut cu binecuvântarea PF Părinte 
Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei. 

În municipiul Sfântu Gheorghe 
au debutat, 7 septembrie a.c., o 
serie de manifestări religioase 
cu prilejul împlinirii a 62 de ani 
de la eliberarea municipiului 
și a localităţilor învecinate de 
sub ocupaţia străină. Ciclul de 
manifestări dedicate împlinirii 
a 62 de ani de la eliberarea 
municipiului Sfântu Gheorghe și 
a localităţilor învecinate de sub 
ocupaţia străină au  început joi, 
7 septembrie, la Cercul Militar din 
Sfântu Gheorghe, cu o dezbatere 
pe tema „De la Sfântu Gheorghe la 
Caric. Scântei ale luptei românești 
pentru eliberarea Transilvaniei 
de Nord”.  Vineri, la Catedrala 
ortodoxă din Sfântu Gheorghe, 
la Sf. Liturghie, cu ocazia zilei de 
Nașterea Maicii Domnului, iar la 
prânz, în faţa Primăriei, la placa 
comemorativă care marchează 
momentul eliberării orașului Sfântu 
Gheorghe, a avut loc un ceremonial 
militar-religios cu participarea 
Garnizoanei militare și a celorlalte 

instituţii, împreună cu preotul 
militar al Garnizoanei, cu preoţii 
de la Catedrală și cu credincioșii, 
au evocat momentul respectiv. În 
aceeași zi la mormântul ostașilor 
martiri, au fost depuse  coroane 
de fl ori, la fel și la troiţa generalului 
Grigorie Bălan, primul general 
român căzut în luptele pentru 
eliberarea Ardealului de Nord. 
Sâmbătă, 9 septembrie, la cimitirul 
eroilor din al II-lea război mondial 
a avut loc o slujbă de pomenire 
a ostașilor armatei române 
căzuţi pentru eliberare, unde au 
depus coroane de fl ori, fi ind și o 
evocare istorică. Duminică, 10 
septembrie, la 10 km de Sfântu 
Gheorghe, la ora 10.00, a avut loc  
Sf. Liturghie ofi ciată de PS Ioan, 
episcopul Covasnei și Harghitei, 
înconjurat de preoţii parohiilor 
învecinate, iar la ora 12.00, la 
cimitirul din localitate s-a sfi nţit un 
monument închinat celor 6 ostași 
și 95 de refugiaţi din timpul cedării 
Ardealului de Nord. 

MANIFESTĂRI RELIGIOASE 
ȘI CULTURALE LA SFÂNTU 

GHEORGHE 

537 DE ANI DE LA SFINŢIREA 
BISERICII MĂNĂSTIRII PUTNA 

Mitropolitul ortodox Iosif Gheorghian s-
a născut la data de 29 august 1829. A studiat 
la Școala de pe lângă Mănăstirea „Sfi nţii 
Trei Ierarhi” și la Academia Mihăileană 
din Iași, urmând, de asemenea, cursuri la 
Universitatea din Sorbona. Iosif Gheorghian, 
originar din orașul Botoșani, născut într-o 
familie de preot, a fost Mitropolit Primat 
al Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 
1886-1893 și 1896-1909. După ce a studiat 
la Iași și-a continuat studiile la Sorbona, a 
deţinut mai multe funcţii, slujind iniţial ca 
diacon, la Huși, la Iași, chiar la Paris, iar mai 
târziu a ajuns ieromonah și episcop, mai întâi 
la Dunărea de Jos și apoi mitropolit primat.   
Mitropolitul Iosif Gheorghian a tradus lucrări 
teologice din limba franceză și din literatura 

patristică. De asemenea, mitropolitul Iosif 
Gheorghian a fost membru de onoare al 
Academiei Române și a rămas în istoria 
culturii Bisericii noastre ca un foarte bun 
teolog.  Avea cunoștinţe de limbi străine, a fost 
un mare traducător și a avut corespondenţă cu 
un cunoscut teolog al vremii, Vladimir Guette, 
un teolog catolic, convertit apoi la Ortodoxie. 
Dintre traducerile sale vom aminti, în mod 
deosebit, pe Eusebiu de Cezareea cu „Istoria 
bisericească” și „Viata lui Constantin”, dar și 
alţi istorici bisericești, printre care pe Sozomen 
cu „Istoria bisericească”, pe Socrate cu „Istoria 
bisericeasca”, după cum și pe alţi istorici, pe 
Evagrie și Filostorgiu. El a tradus și din opera 
teologului apusean Vladimir Guette, cu care a 
purtat și o interesantă corespondenţă.

177 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
MITROPOLITULUI PRIMAT 

IOSIF GHEORGHIAN 
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NELINIȘTIT ESTE SUFLETUL NOSTRU PÂNĂ NU SE ÎNTOARCE IARĂȘI LA TINE  DOAMNE 

“Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,  Unul-
Născut, Care  din  Tată  S-a  născut  mai înainte de  toţi vecii... ”

Dacă nu cred în Învierea lui Hristos nu sunt creștin
Ipoteza  morţii aparente

Această ipoteză  a fost formulată de 
pastorul german Carol Erick Venturini în 
romanul său “Natürliche Geschichte des 
grossen Propheten von Nazareth”. Reluată 
maiapoi și de alţii. Aceștia au susţinut 
că, în realitate Iisus Hristos n-a murit cu 
adevărat,  ci  și-a pierdut doar cunoștinţa 
căzând într-o stare cataleptică,  sau de leșin, 
suferind  moarte aparentă din cauza istovirii 
și a pierderii de sânge, dar    S-a  trezit  graţie  
mirosului  tare  al aromatelor  de smirnă și 
aloe,   cu   care   i-a  fost  uns  trupul,  și  răcelii  
zidurilor mormântului. Revenindu-și din leșin, 
a prăvălit piatra de la mormânt,  a  ieșit  afară  
din  mormânt și  a plecat  să caute pe Ucenici, 
S-a arătat femeilor, mironosiţe și apostolilor  
vestindu-le Învierea.  Aceștia au  crezut, iar 
Hristos când și-a văzut  treaba realizată a 
dispărut, ascunzându-se în Qumran, într-o 
mănăstire de esenieni, lăsându-i pe  aceștia 
obsedaţi de ideea că a înviat și s-a înălţat la 
cer,  și  astfel  s-ar  fi   creat  mitul învierii. 

Ipoteză nu poate fi  acceptată deoarece  
împotriva ei se ridică însăși realitatea 
faptelor.

Moartea reală  a  lui  Iisus  Hristos  o  
dovedește  grija căpeteniilor iudeilor și a 
romanilor  ca  Acela  care  fusese răstignit  
între  cei  doi  tâlhari  să  fi  murit cu adevărat. 
Evanghelia arată clar că Pilat a permis luarea 
de pe  cruce  a Trupului  lui  Iisus  Hristos  
numai  după  ce s-a convins că moartea a avut 
loc în mod real.  Ostașii controlând  dacă  cei 
răstigniţi  sunt  morţi,  tâlharilor care erau 
încă vii le-au zdrobit fl uierile picioarelor,  
iar lui Iisus nu,  din  cauza că Mântuitorul 
murise,  dar pentru a se convinge că a murit 
cu adevărat I-a împuns cu suliţa coasta  din  
care  a  ieșit  sânge și apă (In 19,34),  semn că 
trupul celui mort își  încetase  funcţiile. 

Pe lângă cele relatate mai sus, să nu uităm 
că mormântul era închis cu o piatră, pe care  
Iisus n-ar fi  putut să o îndepărteze de unul 
singur nici într-un caz. Piatra era folosită 
pentru protecţie atât împotriva oamenilor cât 
și a animalelor. Această piatră este menţionată 
deseori de către talmudiști. Că piatra era 
mare și grea, ne mărturisește teama femeilor 
mironosiţe că nu vor putea da la o parte. După 
Marcu femeile se întrebau: “Cine ne va prăvăli 
piatra de la ușa mormântului” (Mc 16, 3) 

De obicei era nevoie de câţiva bărbaţi 
pentru a o îndepărta. Piatra de la mormântul 
Domnului  probabil că era mai mare decât de 
obicei.

Am putea încheia cu cuvintele episcopului 
E. Le Camus din la Rochelle, care referindu-se 
la  ipoteza morţii aparente spune următoarele: 
“În zilele noastre, raţionaliști de toate genurile 
neagă această ipoteză care este pe cât de 
absurdă pe atât de odioasă și toţi sunt de 
acord că Iisus cel răstignit murise cu adevărat 
vineri”.

   Datorită netemeiniciei   ei,   această   
ipoteză   a  fost înlocuită cu ce a 
“înșelăciunii”.

Ipoteza  Înșelăciunii
Această ipoteză  este de provenienţă 

iudaică,  fi ind expusă încă de farisei (Mt 
28,12-15), a fost susţinută de fi losofi i păgâni,  
adversari  ai  creștinismului:  Celsius,  Porfi riu 
și împăratul  Iulian (Apostatul).  

În linii generale Ipoteza înșelăciunii 
susţine că învierea n-a avut loc, ci a fost un 
truc al ucenicilor, o înșelăciune a Apostolilor, 
care au  furat  Trupul  lui  Iisus  din mormânt,  
în timp ce straja dormea,  L-au ascuns, iar apoi 
au răspândit zvonul că Hristos a Înviat.

Această ipoteză este și  mai  șubredă  
decât  prima.  Mai întâi, ea  implică  o  
imposibilitatea reală și alta psihologică. Este 
imposibilă deoarece mormântul unde a fost 
pus Iisus Hristos era sigilat și păzit.  Din 
evanghelia după  Matei afl ăm că: “Ei au plecat 

și au întărit  mormântul, pecetluind piatra și 
punând o strajă” (Mt. 27, 66).

Pecetea romană aplicată la mormântul lui 
Iisus avea rostul de a preveni orice încercare de 
devastare a mormântului. Oricine ar fi  încercat 
să miște piatra de la intrarea mormântului, ar 
fi  trebuit să rupă pecetea, având astfel de 
înfruntat pedeapsa legii romane.

Sau făcut multe discuţii în legătură cu 
expresia din Matei 27, 65: “Pilat le-a zis: 
Aveţi straja; mergeţi și întăriţi cum știţi”. 
Întrebarea este dacă “straja” se referă la poliţia 
templului, sau la o gardă romană. Majoritatea  
cercetătorilor se înclină spre părerea că este 
vorba de o gardă romană cu atât mai mult că  
și contextul din Matei 27 și 28 pare că sprijină 
această părere. Indiferent cui aparţinea garda, 
este imposibil ca soldaţii să fi  adormit în 
timpul  serviciului,  deoarece  o astfel  de 
nechibzuinţă   era pasibilă de   pedeapsa   cu   
moartea (soldaţii   romani   erau condamnaţi la 
moarte dacă se fura cea ce  păzeau,  iar  straja 
templului fi ind  prinsă că dormea în timpul 
serviciului i s-ar fi  dat foc în somn). 

Dar dacă admitem imposibilul, că straja 
a adormit, n-ar  fi   adormit  cu  toţii,  iar 
zgomotul prăvălirii pietrei de la mormânt 
i-ar fi  trezit,  astfel că ucenicii care încercau 
să  fure  Trupul  lui  Iisus ar fi  putut fi  prinși 
cu ușurinţă.

Dar dacă soldaţii  au  adormit,  ce preţ am 
putea pune,  în acest caz, pe mărturia unor 
oameni care fac depoziţii pentru  un  fapt 
petrecut când ei dormeau?  Mărturia lor nu 
poate avea nici o valoare juridică,  căci,  sau ei 
n-au dormit și și-au făcut datoria,  nelăsând să 
fure Trupul, sau au dormit și atunci n-au avut 
de unde să știe că Trupul a fost furat.

Nici pe  departe  nu  putem  vorbi  despre   
furtul Trupului lui Iisus de către ucenicii 
Săi, care ar fi  inventat apoi istoria învierii.  
Profanarea mormântului era  oprită  cu 
severitate nu  numai de legea evreiască (Num. 
19,11),  dar și de cea romană. 

Dacă ipoteza înșelăciunii ar fi  adevărată,  
apoi este cu neputinţă să  înţelegem  
schimbările care s-au petrecut cu Apostolii. 
Ei s-au schimbat radical devenind foarte  
curajoși, predicând pe Hristos Înviat. Să nu 
uităm că aproape toţi apostolii au murit  de 
moarte violentă, au fost uciși anume pentru 
că învăţau  și despre Învierea Domnului. Vă 
puteţi închipui că un om întreg la minte ar 
merge la moarte pentru o minciună?

Datorită netemeiniciei  ei  și ipoteza 
înșelăciunii a  fost înlocuită cu  cea  a  viziunii,  
a  iluziei,   sau   a halucinaţiei”.

 
Ipoteza viziunii

Această ipoteză a  fost  susţinută  de  
teologii  germani protestanţi Strauss, Ewald, 
Hausrath, Holsten, Pfl eiderer, iar dintre 
francezi de Renan, Sabatie și Reville. Cum 
însă fără înviere, sau în tot cazul fără credinţa 
în înviere n-ar fi  fost nici creștinismul, atunci 
Reville, după obiceiul tuturor necredincioșilor, 
se vede obligat să recunoască, ca fapt 
incontestabil, credinţa ucenicilor în învierea 
lui Hristos și să explice originea acestei 
credinţi fără faptul corespunzător, care ar cere 

să se explice două realităţi incontestabile: 
mormântul lui Iisus pustiu în a treia zi după 
înmormântare, și arătările lui Iisus Hristos 
ucenicilor după înviere, întrucât nu se pune la 
îndoială, că convingerea ucenicilor în învierea 
Domnului a fost invocată de arătările Lui și 
confi rmată de priveliștea mormântului pustiu.

După această   ipoteză,  apostolii  au  
fost  sinceri  în convingerea lor că Hristos a 
înviat.  Dar  învierea  n-a  fost reală,  ci  numai  
rezultatul  unei  viziuni. 

Dar să vedem ce este o viziune?
Cea mai  satisfăcătoare defi niţie a unei 

viziuni pe care am întâlnit-o este cea dată 
de Weiss: “Sensul știinţifi c al acestui termin 
este acela că are loc un fapt aparent de 
viziune pentru care nu există nici un obiect 
exterior corespondent. Nervul optic n-a fost 
stimulat de către nici o undă de lumină sau 
vreo vibraţie de eter din afară, fi ind excitat 
de o cauză interioară pur psihologică. În 
același timp senzaţia-impresia de vedere   este 
acceptată de cel care a experimentat viziunea 
la fel de deplin ca și când aceasta ar fi  fost 
cu totul “obiectivă”; el crede pe deplin că 
obiectul viziunii se afl ă în faţa lui”.

Defi niţia dată ne arată că ipoteza viziunilor 
neagă realitatea    arătărilor    Mântuitorului    
după     Înviere, considerându-le simple   
viziuni   subiective  ori  colective, datorită 
stărilor psihopatice pe care le-au avut  unii  
dintre Apostoli sau femeile din cercul lor.  Cei 
care au avut astfel de viziuni - stări psihice 
care se datorau unor boli  nervoase de care  
ar  fi   suferit  Apostolii și femeile din jurul lor 
- le-au răspândit  peste  tot,  în   felul   acesta   
“învierea” transformându-se dintr-o stare 
patologică într-un fapt istoric.

În cazul acesta,  ar trebui ca această stare 
maladivă  să se fi   extins  asupra tuturor celor 
care declară că l-au văzut pe Hristos Înviat. A 
declara însă pe toţi cei ce L-au văzut pe Iisus 
după Înviere,  până  la Pavel,  robi ai iluziilor 
și ai unor boli nervoase e a nimici cu totul 
ordinea lucrurilor și a preface întreaga lume 
într-un conglomerat de nevropaţi.

Teoria  halucinaţiilor nu este plauzibilă 
deoarece ea contrazice anumitor legi și 
principii cărora viziunile trebuie să li se 
conformeze, după cum afi rmă psihiatrii. 
Pentru ca  să  se producă o viziune se cer cel 
puţin două condiţii: un organism  bolnav,  cu  
nervii  zdruncinaţi   sau   cel puţin supraobosiţi; 
și  ideea fi xă că se va produce ceea ce este viu 
așteptat, sau ceva de care cineva se teme.

Dar sunt  îndeplinite  oare  aceste  condiţii  
în  cazul nostru? 

Nu! Și iată din ce cauză:
a) Atât  Apostolii  și  femeile  mironosiţe,  

cât  și cei foarte mulţi martori  ai  Învierii  lui  
Hristos  nu  au  fost dominaţi  de ideea învierii  
lui Iisus și la nici un caz nu aveau  maladii  
psihice,  sau  boli  nervoase.

b) a doua condiţie,  care presupune 
existenţa  unei  idei fi xe,  sau  a  unui 
eveniment așteptat nu se respectă.  Ucenicii 
nu erau niște naivi visători, ci mai degrabă 
precauţi sceptici și “zăbavnici cu inima când 
era vorba să creadă”. 

Contra afi rmaţiilor  adepţilor  ipotezei  
viziuni vorbesc și alte fapte.

Astfel că  cei  mai  obiectivi  martori  
ai învierii sunt ostașii romani deoarece ei 
au venit în cetate și au vestit mai marilor 
preoţilor și conducătorilor iudeilor Învierea 
Celui pe L-au păzit în mormânt.  Dușmanii 
lui Hristos se poartă în  așa fel după  Învierea  
lui Hristos că ei înșiși dovedesc Învierea 
Lui: plătesc soldaţilor să nu spună că Iisus a 
Înviat, ci că a fost furat (Mt 28,12-13); când 
Apostolii propovăduiesc Învierea Domnului, 
după coborârea Duhului Sfânt,  iudeii nu se  
gândesc să nege realitatea Învierii,  ci caută să 
le interzică vestirea Învierii și să vorbească în 
numele lui Iisus (Fapte 5,40).

Dar cel mai puternic argument  în  
susţinerea  adevărului Învierii lui Hristos este 
comportamentul Apostolilor.

Ce a determinat schimbarea bruscă a  
Apostolilor?  Să  fi  putut face  acest  lucru  
iluzia,  înșelăciunea  minciuna?  Ar însemna 
să răsturnăm, istoria și raţiunea, dacă am 
admite acest lucru. Prin simpla iluzie nu se 
transformă un umil pescar în învăţător  al 
lumii. 

În timpul nostru apare o nouă ipoteză 
care încearcă să lămurească fenomenul 
Învierii. Este ceea ce am putea numi  ipoteza  
confundării mormântului lui Iisus cu un altul.

Ipoteza mormântului 
greșit

Autor al acestei ipoteze este profesorul 
Kirsopp Lake.

Acesta recunoaște istoricitatea vizitei 
femeilor la mormântul gol în dimineaţa zilei 
de duminică, dar consideră că femeile au venit 
la  alt mormânt decât cel  al lui Iisus. Femeile 
au venit dis-de-dimineaţă la un  mormânt, 
pe care-l credeau a fi  cel în care-L văzuseră 
înmormântat de Domnul. Ele se așteptau să 
găsească un mormânt închis, dar au găsit 
unul deschis; și un tânăr,…înţelegându-le 
confuzia, a încercat să le explice că greșiseră 
mormântul. “El nu este aici” a zis el “iată 
locul unde-L puseseră” și le va fi  arătat 
probabil cu mâna în direcţia unui alt mormânt. 
Dar femeile s-au speriat descoperind greșeala  
și au fugit…”

 Dar nici această ipoteză nu are sorţi de 
izbândă.

Credeţi oare că aceste femei, au putut uita 
atât de repede locul unde fusese depus trupul 
unuia drag lor cu numai 72 de ore în urmă?

Dacă au greșit femeile cum puteau greși  
Petru și Ioan și s-au dus la un alt mormânt?

Ba mai mult, un înger  șezând aici pe o 
piatră a spus: “Veniţi de vedeţi locul unde 
zăcea Domnul”(Mt.28,6).

Să fi  greșit și îngerul de asemenea?
Nici femeile nu puteau greși mormântul 

deoarece acesta nu era într-un cimitir public, ci 
un loc particular de îngropare. Prin apropiere 
nu se mai afl a un alt mormânt pentru a crea 
confuzii femeilor.

Dacă femeile ar fi  greșit mormântul, 
atunci cei de la Sinedriu ar fi  putut merge la 
adevăratul mormânt și să prezinte trupul (dacă 
Iisus n-a înviat). Aceasta ar fi  anulat spusele 
ucenicilor pentru totdeauna. Marii preoţi și 
ceilalţi dușmani ai creștinismului s-ar fi  dus 
cu siguranţă la adevăratul mormânt.

Teoria cum că femeile s-ar fi   dus la un 
alt mormânt nu se naște din vreo dovadă ci 
din neîncrederea  adepţilor ei în posibilitatea 
golirii supranaturale a mormântului.

Lipsa de temeinicie a tuturor ipotezelor 
care au încercat să tăgăduiască  în diferite 
chipuri caracterul supranatural al Învierii 
Domnului,  lasă să se tragă unica concluzie 
fi rească și îndreptăţită:  Învierea  lui Iisus este 
un fapt real,  care, chiar dacă în sine însuși 
este cunoscut numai în credinţă,  el întră în  
raza  certitudinilor  noastre  istorice  prin  
semne sigure și documentate.

Nicolae FUȘTEI

Învierea Domnului  nostru  Iisus  Hristos 
este dovada cea mai puternică a  dumnezeirii  
lui, dar  și fundamentul credinţei noastre 
creștine (piatra cea din capul unghiului). 
Apostolul Pavel spune: “Și dacă Hristos n-a 
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea 
noastră, zadarnică și credinţa voastră” (I Cor. 
15,14). Iar Sf. Augustin scrie în același sens: 
“Nu este mare ispravă să crezi că Hristos 
a murit, pentru că aceasta o confi rmă atât 
păgânii cât și iudeii, chiar și ticăloșii. Credinţa 
creștinilor este, însă, Învierea lui Hristos 
“cel mai esenţial lucru”. La rândul său 
vestitul Richard Strauss refl ecta la bătrâneţe: 
“Dacă nu cred în Învierea lui Hristos nu sunt 
creștin”.

Josh McDowell  relatează un caz care 
s-a petrecut cu el în Uruguay. Un student de 
la  Universitatea din această ţară la întrebat: 
„Domnule profesor McDowell, de ce nu puteţi 
contrazice creștinismul?” La care profesorul a 
răspuns: “Pentru un motiv foarte simplu: nu 
pot anula un eveniment din istorie – Învierea 
lui Iisus Hristos”.

 Anume  din  această  cauză asupra realităţii 
Învierii Mântuitorului sunt concentrate toate 
atacurile necredincioșilor și dușmanilor  
creștinismului. Astfel au apărut o serie de 
ipoteze,  care încearcă să explice  învierea 
Domnului  într-u fel sau altul în mod raţional,  
tăgăduindu-se caracterul ei  supranatural.

În continuare vom examina aceste ipoteze.



8       internaţional Nr. 09 (182), 13 septembrie 2006curierul ortodox

curierul ortodox
Publicaţie 

în limba română
Indice de abinare: 22034

Adresa redacţiei:
“Curierul Ortodox”. Bd. Traian, 3/1

MD-2060
Moldova (Rep)

Tel. 77-25-33; 77-24-44

REDACŢIA
Dr. Nicolae FUȘTEI - redactor șef,

Prot. Vasile CIOBANU - secretar responsabil,
Preot Dumitru Tolico - redactor tehnic

Tipografi a “Prag”
str. Spicului 94,

Chișinău
Tirajul:  1100

Comanda: 1449  

MATERIALELE PUBLICATE REFLECTĂ DOAR OPINIA AUTORILOR ȘI GRADUL LOR DE DOCUMENTARE

Stimaţi cititori, dacă aţi citit ziarul și nu doriţi să-l păstraţi, transmiteţi-l la alţi cititori, dar vă rugăm să nu-l folosiţi pentru necesităţi auxiliare

Stimaţi cititori! Nu uitaţi să vă abonaţi la “Curierul Ortodox” pe a doua jumătate a anului 2006

Începând cu  1 septembrie, disciplina „Bazele culturii ortodoxe” va deveni 
obligatorie în programa școlară din regiunele Belgorod, Kaluga, Breansk, 
Smolensk din Rusia, iar în alte 11 regiuni această disciplină va fi  facultativă, 
informează novopress.info. Până în anul 2010 se planifi că instruirea a 10.000 
de specialiști în cultura ortodoxă din rândul studenţilor la teologie și profesori 
de școală. Cursul „Bazele culturii ortodoxe” este alcătuit din trei părţi: 

1. Partea I: „Rolul culturii religioase în viaţa omului”: 
- „Noi și cultura noastră” (clasa I); 
- „Lumea din jurul și interiorul nostru” (clasa a II-a); 
- ‘Despre ce ne vorbește Biblia și icoanele” (clasa a III-a); 
- „Ortodoxia – fundamentul culturii ruse” (clasa a IV-a); 

2. Partea a II-a: „Cultura ortodoxă și istoria creștinismului”: 
- ‘Limba slavonă bisericească” (clasa a V-a); 
- „Bazele culturii ortodoxe” (clasa a VI-a); 
- „Creștinismul timpuriu și Ortodoxia’”(clasa a VII-a); 
- „Creștinismul secolelor V-XV” (clasa a VIII-a); 
- „Creștinismul secolelor XVI – XX” (clasa a IX-a); 

3. Partea a III-a: 
- „Vechile credinţe” (clasa a X-a); 
- „Aspectul general asupra religiilor lumii’”(clasa a XI-a).

DISCIPLINA „BAZELE CULTURII 
ORTODOXE”  VA DEVENI 
OBLIGATORIE ÎN RUSIA 

PS Teofan, episcop de Stavropol și Vladikavkaz, a confi rmat că se dorește 
construirea unei biserici ortodoxe pe locul tragediei de la Beslan. În acest 
sens, PS Sa a declarat pentru agenţia “Interfax” că “mamele ale căror copii 
au fost răniţi sau uciși când a fost capturată școala din Beslan s-au întâlnit 
și au votat. Cu o majoritate covârșitoare au decis să construiască o biserică 
ortodoxă pe locul tragediei. Toată lumea spune fără echivoc că majoritatea 
victimelor au fost de confesiune creștin-ortodoxă”. De asemenea, PS Sa a 
declarat că “problema de a se construi sau nu o biserică pe locul tragediei nu 
a fost nicicând un mar al discordiei, iar pretenţiile că nu ar trebui să fi e nici o 
biserică sunt morbide”.

PE LOCUL TRAGEDIEI DE 
LA BESLAN SE VA RIDICA 
O BISERICĂ ORTODOXĂ 

În perioada 6-7 septembrie a.c., 
Fundaţia “Konrad Adenauer”, fi liala 
București, a organizat la Palatul 
Brâncovenesc de la Mogoșoaia 
conferinţa internaţională „Ortodoxia 
în Europa,” în colaborare cu parohia 
Stavropoxleos, informează site-
ul Fundaţiei “Konrad Adenauer”. 
Această conferinţă internaţională a 

tratat subiecte și teme de stringentă 
actualitate, cum ar fi : Ce aduce 
nou integrarea europeană pentru 
comunitatea religioasă din România? 
Cum vor reuși Bisericile să se 
adapteze noului climat european? Va 
favoriza aplecarea spre ecumenism o 
strânsa legătură între culte, pe plan 
social?

CONFERINŢĂ 
INTERNAŢIONALĂ DESPRE 
„ORTODOXIA ÎN EUROPA” 

În Filipine, a fost lansată 
recent prima Biblie electronică 
interconfesională, cu scopul de a 
face cuvântul lui Dumnezeu mai 
accesibil, informează catholica.ro, 
iniţiativa aparţinând Societăţii 
Biblice Filipineze, o organizaţie 
interconfesională creștină. Această 
ediţie a Bibliei, în format electronic, 

a fost redactată în cele mai vorbite 
limbi din Filipine: tagalog, cebuano, 
bicol, pangasinan, pampango, 
samarenyo și hiligaynon. Include 
concordante, un mini-dicţionar, un 
plan de lectură a Bibliei pentru un an 
întreg și un sistem de notiţe pentru 
cei care cercetează Sf. Scriptura sau 
își pregătesc predici. 

A FOST LANSATĂ PRIMA BIBLIE 
ELECTRONICĂ FILIPINEZĂ

Părintele Alexei Trubach, 
de la parohia “Sf. Treime” din 
Ulan Bator, a cerut președintelui 
Mongoliei, Nambar Enkhbayar, 
să ofere sprijin fi nanciar pentru 
construcţia unei noi biserici care 
va purta hramul „Sf. Treime”. În 
acest sens, președintele s-a arătat 
în favoarea acestei lucrări și a 
subliniat importanţa relaţiilor vechi 

de secole dintre Mongolia și Rusia. 
Parohia „Sf. Treime” este singura 
parohie ortodoxă din această ţară. 
Aproximativ 1000 de credincioși 
care locuiesc sau care lucrează 
în Mongolia frecventează anual 
Biserica. Parohia a fost înfi inţată 
în anul 1864, însă după anul 1917 a 
încetat să mai funcţioneze și a fost 
redeschisă abia în 1998.

ÎN MONGOLIA VA FI CONSTRUITĂ O 
BISERICĂ ORTODOXĂ 

CONGRES EUROPEAN DE ISTORIE A 
RELIGIILOR, ÎN PREMIERĂ,

 LA BUCUREȘTI 
Capitala României va fi  gazda, în perioada 20-23 septembrie a.c., a 

Congresului European de Istorie a Religiilor, eveniment în premieră pentru 
București și pentru România, dar și pentru o ţară est-europeană, informează 
Rompres. Acest eveniment internaţional este organizat de către Asociaţia 
Română de Istorie a Religiilor, Centrul de Istorie a Religiilor din Facultatea 
de Istorie a Universităţii București, Asociaţia Europeană de Studii ale 
Religiilor și Asociaţia Internaţională pentru Istoria Religiilor, și va reuni 
circa 150 de savanţi din peste 30 de ţări de pe patru continente, la care se vor 
adăuga în jur de 30 cercetători români din ţară și străinătate. De asemenea, cu 
același prilej va fi  organizată, la București, conferinţa specială a Asociaţiei 
Internaţionale pentru Istoria Religiilor. Evenimentul, având ca temă “Istoria 
religioasă a Europei și Asiei” este inclus în cadrul evenimentelor care 
marchează în România “Anul francofoniei” și “Anul Mircea Eliade”.        

BISERICA DIN COLUMBIA, 
INTRANSIGENTĂ ÎN 

PROBLEMA AVORTULUI 
Cardinalul Alfonso 

Llopez Trujillo, 
președintele Consiliului 
Pontifi cal pentru 
Familie, a anunţat că 
Biserica Romano-
catolică din Columbia i-
a excomunicat pe toţi cei 
implicaţi în efectuarea 
primului avort legal 
din această ţară sud-
americană, informează 
n o v o p r e s s . i n f o . 
Cardinalul Trujillo 
a fost foarte clar 

în ceea ce privește 
practica excomunicării, 
afi rmând că doctorii, 
surorile medicale și 
mamele implicate în 
avort pot fi  subiectul 
excomunicării. Această 
decizie il poate afecta și 
pe tata dacă se dovedește 
că acesta a sprijinit 
decizia efectuării 
avortului. De asemenea, 
arhiepiscopul Bogotei, 
cardinalul Pedro 
Rubiano Saenz, a 

menţionat ca „oricine 
comite crima păcatului 
avortului va fi  
excomunicat imediat”. 
În același sens, 
arhiepiscopul Augusto 
Castro, președintele 
Conferinţei Episcopilor 
din Columbia, a 
declarat că în cazurile 
extreme de viol sau 
incest „copilul încă 
nenăscut este inocent și 
nu trebuie sa plătească 
pentru păcatele altora”.

CONCERTUL DE CRĂCIUN DE LA 
VATICAN NU VA MAI AVEA LOC

După 12 ani, tradiţionalul concert 
de Crăciun de la Vatican nu va mai 
avea loc pentru că papa Benedict 
al XVI-lea nu este atras de marile 
spectacole, informează Rompres, 
această manifestare fi ind transferată, 
de anul acesta, în Principatul 
Monaco. 

Potrivit agenţiei de presă italiene 
Ansa, „este imposibil să nu se observe 
o nouă schimbare sub pontifi catul lui 

Benedict al XVI-lea, un papă foarte 
sobru și mai puţin înclinat spre show 
și evenimente de masă, dar cu mai 
multă grijă pentru a readuce credinţa 
catolicilor la esenţa sa spirituală”. 

Legată numai de gusturile 
muzicale ale actualului papă, mare 
amator de muzică clasică, ci și 
de diversele scandaluri care au 
marcat de-a lungul anilor această 
manifestare.


